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Foreword by the Honorable 
Tom Andrews, U.N. Special 
Rapporteur on the Situation of Human 
Rights in Myanmar and Robina Senior 
Human Rights Fellow at the Schell 
Center for International 
Human Rights
Since February 2021, much has been documented about the Myanmar military’s 
attempted coup d’état and bloody crackdown on the people of Myanmar. This report 
provides the international community a better understanding of the junta’s crimes, the 
individuals responsible, and their battalions’ locations in relation to attacks. 
“Nowhere is Safe” is a seminal report focusing on the first six months of the military’s 
post-coup attack. It exposes horrific details of crimes, draws on new information from 
military sources, and conducts a transparent and thorough legal analysis that will assist 
in future prosecutions.

It is fitting that this report is being published just days prior to the one-year anniversary 
of the military junta’s Armed Forces Day Massacre. On March 27, 2021, as military leaders 
celebrated themselves at galas with the few foreign dignitaries that attended, Myanmar 
military and police were murdering, injuring, and detaining hundreds throughout the 
country. Indeed, junta forces made good on the warning that was issued to protesters 24 
hours prior on state television: “You should learn from the tragedy of earlier ugly deaths 
that you can be in danger of getting shot in the head and back.” All told, forces under the 
junta’s command murdered at least 140 civilians on that day alone. 

Using the horrendous example of that massacre, and too numerous other acts of violence, 
this report lays out how and why there are reasonable grounds to believe that the 
Myanmar military, under the command of Senior General Min Aung Hlaing, has 
committed the crimes of murder, imprisonment, torture, persecution, deportation and 
forcible transfer of the population as part of a widespread and systematic attack against 
the people of Myanmar. 

Those who have followed the news of the military’s brutal and sustained assault on the 
people of Myanmar will find at least some of the accounts in this report familiar: The 
cold-blooded murders of innocent men, women, and children; the ruthless torture of 
political prisoners; the unmitigated nationwide attack on civilians. Nevertheless, seeing 
the experiences of eyewitnesses and survivors documented in this report in painstaking 
detail, one after the other, is chilling. 

Even more chilling in this report is what will not be familiar to most, such as the 
premeditated, systematic nature of the junta’s attack; testimony from soldiers on the 
deployment of snipers to kill and terrorize people; and even a Myanmar military 
“fieldcraft” manual obtained by Fortify Rights instructing soldiers to “Make sure a 
bullet equates to an enemy killed.” 

Starting with Senior General Min Aung Hlaing, “Nowhere is Safe” identifies 61 high-
ranking military and police officials who should be investigated and potentially held 
criminally liable for crimes against humanity. 



Will they ever face justice? That depends on the action of the international community, 
starting with the United Nations and the Security Council. With junta allies such as 
Russia holding a veto in the Security Council, action is unlikely, at least in the short 
term. Russia is one of the junta’s largest suppliers of the very weapons that are being 
used against the Myanmar people. But Security Council member states should still put 
forward a resolution mandating an arms embargo against the Myanmar military.

In addition, there are other ways to seek justice for those who have been victims of this 
brutal military. They include using the courts of nations who have universal jurisdiction 
laws. Argentina’s judiciary, for example, has agreed to open an investigation of genocide 
that the military is accused of committing against the Rohingya ethnic minority of 
Myanmar. And the International Court of Justice is now considering a case, brought by 
The Gambia, on whether the brutal attacks that were launched against the Rohingya, in 
a military operation overseen by Senior General Min Aung Hlaing, meet the legal 
definition of genocide. 

Governments can also seek to hold the junta accountable through coordinated, targeted 
economic sanctions and the embargo of the weapons that the Myanmar military is using 
to kill innocent people. 

Lastly, if there were any doubts about whether the junta’s crackdown constitutes mass 
atrocity crimes, this report should lay them to rest. The actions of the military junta of 
Myanmar should be called what they truly are: crimes against humanity. 

Many of you reading this may know me as the U.N. Special Rapporteur on the situation 
of human rights in Myanmar. But I am also a Senior Fellow at the Schell Center for 
International Human Rights at Yale Law School, and I am honored to be associated with 
the extraordinary joint Fortify Rights-Schell Center team that made this remarkable 
document possible. They, and countless others, are part of an international movement of 
people of conscience who are committed to pursuing justice and accountability for the 
people of Myanmar. 

Tom Andrews
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“Nowhere is Safe“



နို�ငု်င််းအဝှ�်ိ� တွကုက်ြွကုလှိုပ်ုွဲရှိးိ���ူျး�၊ နို�ငု်င််းရေရ�မြို့ပွဲ��င်ဘ်ကု်
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အကျျဉ်းးချူျူပ်် (Summary)

၂၀၂၂ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းတွငွ် ် ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င် ် အးဏား���်��စုီတွင်ခ်ုျ�န်�်စိီ၍ 
၎င်�်၏ အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် အရေရ�ယ်ပူြခုင်�်�ခုးရဘ� နို�ငု်င််းအနိုိး ် အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု� ု တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုျး�
ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် စီစီ�်း�နိုငိ်် ် ရ��ျး��ညှိ ် လှိုရူေပွဲါင်�်ရေပြ�းကု�်ျး�စီးွကု� ု �တွပ်ြ�တွ၊် ရေထွးင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွကု� ု
အကုျဉ်�ခုျ၊ အကုျဉ်�ခုျခုးရ��ူျး�ကု� ု စီန်စီတ်ွကုျ ညိှိင်�်ဆီ�ကုး နို�ငု်င််းရေရ�မြို့ပွဲ��င်�်ကု�်ျး�ကု� ု ကုပ်ွွဲ�ျကုခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် 
လှိုဦူး�ရေရ ၅၅ �န်�်ရှိိ� အရေရှိိ�ရေတွးင်အ်းရှိနိို�ငု်င််း� ိ ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု� ု အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီ၊ ထွကွုရ်ေပြပွဲ�ရေစီခု��်ညှိ။် 
��ု�်ဟုတုွလ်ှိုှင် ်စီစီတ်ွပ်ွဲအပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�ကုု� ုအးခုးတွနွ်�်လှိုနိ် ်ရေန်ရ�ညှိ် ်အရေန်အထွး�ပွဲင်ပ်ြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 

နို�ငု်င််းစ်ီ�ီပွဲးွ�ရေရ��းိ လှို�မြို့ပွဲ��ကုျဆီင်�်ခု�ရ်မြို့ပီွဲ� ရေန်ရးအစီအုခုျ��� � ိပြပွဲညှိ�်တူွစီခ်ုျ��� �းိလှိုညှိ�် ����နိုငိ်် ်နို�ငု်င််းကု�ကုုးကုယွ်ရ်န််
အတွကွု ် လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်ခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် နိုစိီရ်ှိညိှိလ်ှို�ျး�စီးွပြ�စီပ်ွဲးွ�လှိုှကုရ်ှိိ�ရေ�း တွ�ငု်�်ရင်�်�း�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်န်ိုငိ်် ်
စီစီတ်ွပ်ွဲ�ကုး�ပြပွဲဿန်း�ညှိ ်အရှိိ�န်ပ်ြ�င််ပ်ြပွဲင်�်ထွန်လ်ှိုးခု�မ်ြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်တွ�ငု်�်ရင်�်�း�ပြပွဲညှိန််ယ်န်ိုငိ်် ်ပြပွဲညှိ�်
တွ�ငု်�်ရေဒီ��ျး�တွငွ် ် အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုု ် �တွပ်ြ�တွ�်�ုျး�အပွဲါအဝှင် ် ၊ ရေပြ�ပြပွဲင်၊်ရေလှိုရေ�ကုးင်�်စီ�ညှိတ်ွ�ု ်ပြ�င်် ်
ထွ��ုစီစီဆ်ီင်လ်ှိုျကုရ်ှိိ�ပွဲါ�ညှိ။် 

ပြ�န်�်းပြပွဲညှိက်ု ဒီအီရေပြခုအရေန်အထွ� ဘယ်လ်ှို� ု ရေရးကုလ်ှိုးခု�တ်ွးလှို�။ ၂၀၂၁ အးဏား���်��ပုြ�စီမ်ြို့ပီွဲ�ကုတွညှိ�်ကု 
ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုုရ်ကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ု အန်ညှိ�်ဆီး�ု အဆီင််န်ိုစိီခ်ုု
ပြ�င်် ် ကုျ��လှိုနွ်ခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� ယ်င်�်တွ�ု�်းိ အခုထုွ� ဆီကုစ်ီပ်ွဲပြ�စီရ်ေပွဲ်ဆီ�ပြ�စီ�်ညှိ။် ပွဲထွ�အဆီင််�်းိ ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်
ရ�တွပ်ွဲ�ွ���ျး�၏ မြို့င်��်�ခုျ�်�စီးွဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�နိုငိ်် ် စီစီအ်ပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�ကု� ု ဆီန် ်က်ုျင်�်ညှိ် ် ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် 

အးဏား���်��ပုြ�စီပ်ွဲးွ��ညှိ်ရ်ေန်တ်ွငွ် ်ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွးရ်ှိိ� 
ပွဲါလှို�ီန်�်�ု�်းွ�ရး လှို�်�ကု� ုပြ�န်�်းစီစီအ်းဏား���်� 
အင်အ်း�စီ�ုျး�ကု ပွဲ�တွဆ်ီ�ုထ်ွး��ညှိက်ု� ုရေတွွ� ပြ�င်ရ်စီဉ်။ 
©မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု၊် ၂၀၂၁။
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အ�ကု�်��ကုရ်ေ�ဆီး�ုရေစီ�ညှိ် ် မြို့���ခုငွ်�်��ုျး�ပွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဒီတုွ�ယ်အဆီင််�်းိ တွ�ငု်�်ရင်�်�း�ပြပွဲညှိန််ယ််
�ျး�ရှိိ� ပွဲဋိ�ပွဲကုခနိုစိီရ်ှိညိှိလ်ှို�ျး�စီးွပြ�စီရ်ေပွဲ်လှိုျကုရ်ှိိ�ရေ�း န်ယ်ရ်ေပြ��ျး�နိုငိ်် ် ဒီတုွ�ယ်ကု�း့စီစီက်ုတွညှိ�်ကု 
လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်ပ်ွဲဋိ�ပွဲကုခကု� ု ��ကုး��ူ�ခု�ရ်ေ�း တွ�ငု်�်ရေဒီ�ကြီးကု�ီ�ျး�တွငွ်ပ်ွဲါ ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ၏ အရပ်ွဲ�း�
ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်တုွ�ု ် ပွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

“လှိုးပုြခုး�ရးအရပ်ွဲကုင်�်��ရ်ေန်ပြခုင်�်” - အးဏား���်��အုမြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းစ်ီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု လှို�ူး��ျ���
နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ် ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး� အ�ညှိရ်ှိိ� ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် အးဏား���်��ု
ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�် အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု� ုတွ�ကုုခ်ု�ကုု�်ညှိ် ်ပွဲထွ�ဆီင်် ်- အတွ�အကုျရေ�းပ်ြပွဲရလှိုှင် ်၂၀၂၁ 
ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို� ိ ဇူလှို�ငု်လ်ှိုအထွ� ၆ လှိုတွးအတွငွ်�် ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ် ရ��ျး�� ိ ဆီနိုဒပြပွဲပြပွဲညှိ�်�ူျး�
အရေပွဲ် မြို့���ခုငွ်�်�ကုု� ုအဓ�ကု အရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ဤ�ညှိ ်လှို�ူတွ�်၊ု ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်၊ု ��်�ဆီ�ီ
ရေထွးင်ခ်ုျ�၊ု အဓ�မရေ�ျးကု�်ျကု�်၊ု အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီ�နုိုငိ်် ် ကုပ်ွွဲ�ျကု�်တုွ�ုက်ု� ု �တိွတ်ွ�်�တွင်ထ်ွး�မြို့ပီွဲ� 
လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ် ပြ�န်�်းအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုးိ 
တွးဝှန်ရ်ှိိ�ရေ�ကုးင်�် ယ်း�ုကုညှိရ်�ညှိ် ် ခု�ငု်လ်ှိုးရုေ�း အရေ�ကုးင်�်အရင်�်�ျး�ကု� ု ရေတွွ� ရှိိ�ထွး�ကုး ဥပွဲရေဒီ
ရေ�ကုးင်�်အရ အရေ��စီ�တွခ်ုွ�ပြခု�်�ရေလှိုလ်ှိုးထွး��ကုု� ုတွင်ပ်ြပွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

ထွ�ုရ်ေန်းကု ် ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ်
စီစီရ်ေဆီ�ကုး စီွ�ခုျကုတ်ွင်�်င််�်ညှိ် ် စီစီန်ိုငိ်် ် ရ�အရးရှိိ� ၆၁ ရေယ်းကုက်ု� ု ခုွ�ပြခုး�ရေ�းထ်ွတုွထ်ွး�မြို့ပီွဲ� 
စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ တွပ်ွဲ�ွ��စီညှိ�်ပွဲး�ုျး�အရေ�ကုးင်�်အပွဲါအဝှင် ် စီွ�ခုျကုတ်ွင်�် ူ တွရး�လှို�ရုေရှိိ �ရေန်�ျး�အတွကွု ်
အကုျ���ရှိိ�နို�ငု်�်ညှိ် ်အခုျကုအ်လှိုကုအ်�စီ�်ျး�ကု�လုှိုညှိ�် တွင်ပ်ြပွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။်

ထွ�ုအ်ပြပွဲင် ် စီစီ�်ထုွ�်�(ဆီ�)ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�ဆီ�ီရိရှိိ��ညှိ် ် �တွင်�်အခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�ကု� ု အရေပြခုခုး၍ ဤ 
“လှိုးပုြခုး�ရးအရပ်ွဲ ကုင်�်��ရ်ေန်ပြခုင်�်” အစီရီင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်နို�ငု်င််းအနိုိး ် စီစီစ်ီခုန်�်တွညှိရ်ေန်ရး ၁၀၄၀ ခုကုု� ုတွင်ပ်ြပွဲ
ထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ဤ စီးရေရ��း�ခုျ�န်အ်ထွ� တွ�ကုျ�နိ်က်ုန်ရ်ေ�း ၎င်�်တွညှိရ်ေန်ရး�ျး��ညှိ ်စီစီတ်ွပ်ွဲစီခုန်�်
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နိုငိ်် ်န်�ီစီပ်ွဲရးတွငွ်ရ်ှိိ�ရေ�း ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ်ရ်းဇဝှတွ�် ုပြ�စီပ်ွဲးွ�ရးရေန်ရး�ျး�နိုငိ်် ်အပြခုး�ရေန်ရး�ျး�ကု� ုရေပြခုရး
ခုးနို�ငု်ရ်န် ်စီွ�ခုျကုတ်ွင်�်�ူျး�အး� ကုညူှိနီို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။် အဆီ�ပုွဲါတွညှိရ်ေန်ရး�ျး�ကု� ုပွဲ�ူတွွ�စီး�ျး�တွငွ် ်ရေ�းပ်ြပွဲထွး�မြို့ပီွဲ� 
ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ်ဆီကုလ်ှိုကုရ်ေဆီ�ွရေနို�ွထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် Fortify Rights နိုငိ်် ် Yale Law School ရှိိ� the Orville H. Schell Center for 
International Human Rights (“Schell Center”)၏ ပြ�န်�်းလ်ှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�စီ�ီးကု�န်�်တွ�ု�် ိ ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲ�ညှိ် ်
အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပွဲါင်�် ၁၂၈ ခုကုု� ု အဓ�ကု အရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပြ��ကုး�ခု��်�ူျး�တွငွ် ် အနိုတရးယ်ပ်ြပွဲ�
ရေစီးက်ုး�ပြခုင်�်� ိ လှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�၊ �ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ��ျး�၊ ဆီနိုဒပြပွဲပြပွဲညှိ�်�ူျး�၊ ရေဆီ�ဝှါ�ကုွ�်�ကုျင််
��ူျး�၊ လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်ရ်ေတွးလ်ှိုနိ်ရ်ေရ� တွပ်ွဲ�ွ��ဝှင်�်ျး�နိုငိ်် ် �ညှိ�်ညှိ်တ်ွ�ငု်�်နိုငိ်် ် ပြပွဲညှိန််ယ်�်းိ� ိ �ပွဲါဝှင်�်ညှိ် ်
ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွးန််ယ်ရ်ေပြ�အပွဲါအဝှင် ်နို�ငု်င််း၏ပြပွဲညှိန််ယ်န်ိုငိ််တ်ွ�ငု်�် ၁၄ ခုအုန်ကု ်၁၂ ခု�ု ိ မြို့����န်ယ်ရ်ေပွဲါင်�် ၃၀ ရှိိ� စီစီတ်ွပ်ွဲ၊ 
ရ�နိုငိ်် ် ရေရတွပ်ွဲ ဝှန်ထ်ွ�်�ရေဟုးင်�်�ျး� ပွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးကု� ု ပြပွဲင်ဆ်ီင်ရ်းတွငွ် ် Fortify Rights နိုငိ်် ်
the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ် တွပ်ွဲရင်�်တွစီခ်ုကုု� ု ကုပ်ွွဲကု�ရ�ညှိ် ် ဒီတုွ�ယ်ဗို�လုှို�်း�ကြီးကု�ီ ၁ ဦး�၊ ဗို�လုှိုက်ြီးကု�ီ ၃ ဦး�နိုငိ်် ်
ဗို�လုှို�်း� ၂ ဦး�အပွဲါအဝှင် ်စီစီ�်ထုွ�်�(ဆီ�)ပွဲဂု္ဂဂ��လှို ်၆ ဦး�နိုငိ််လ်ှိုညှိ�် ဆီကု�်ယွ်စ်ီကုး�ရေပြပွဲးဆီ�ခုု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်

Fortify Rights နိုငိ်် ် the Schell Center �ညှိ ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကုျ��လှိုနွ်ရ်န် ် တွပ်ွဲ�ွ���ျး�အး� ညွှနှ်�်ကုး��ညှိ် ် 
ရုံးးု�တွငွ်�်�တိွတ်ွ�်�နိုငိ်် ် စီစီ�်း��ျး�အတွကွု ် စီစီရ်ေရ�ဆီ�ငု်ရ်းလှို�်�ညွှနှ်စ်ီးအပ်ုွဲ�ျး�အပွဲါအဝှင် ် စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ 
ရေပွဲါကု�်ကုး�လှိုး�ညှိ် ်စီးရွကုစ်ီးတွ�်��ျး�ကု�လုှိုညှိ�် ရယ်ခူု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်

စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ ဦး�ရေဆီးင်မ်ြို့���ခုငွ်�်ခု��်ညှိ် ် ကုန်ဦး� လှို�ျး�တွငွ် ် ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�် ိ အင်တ်ွးန်ကု�်း�ုစီွ���ူျး��ညှိ ် ပြ�န်�်း်
အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း ဗီိုဒီယီ်�နုိုငိ်် ် ဓးတွပ်ွဲးု
ရေထွးင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွကု� ုလှို�ူကုုနွ်ယ််ကုရ်ေပွဲ်တွငွ် ်တွင်ခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် �ကုရ်ေ�ခုးထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�ကု� ု�တိွတ်ွ�်�
တွင်ပ်ြခုင်�်အပြပွဲင် ်Fortify Rights �ညှိ ်လှို�ူကုုနွ်ယ််ကု၊် အထွ�ူ�ပြ�င်် ် Twitter � ိရေကုးကုန်ိုတုွရ်ေရွ�ခုျယ်ခ်ု��်ညှိ် ် 
လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်ဆုီ�ငု်ရ်း အပြ�စီအ်ပွဲျကု�်ျး�နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း လှိုတူွ�ငု်�်ရယ်နူို�ငု်�်ညှိ် ်
အခုျကုအ်လှိုကု ် Open Source Information ရေဒီတွးအခုျကုရ်ေပွဲါင်�် ၁၁၅၃ ခုကုု� ု စီရုေဆီးင်�်ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ၂၀၂၁ 
�တွလ်ှို� ိ ရေ�လှိုအတွငွ်�် အဆီ�ပုွဲါ ရေဒီတွး�ျး�ကု� ု “��်�ဆီ�ီပြခုင်�်/ထွ�န်�်���်�ပြခုင်�်”, “ရုံး�ုကုန်ိုကိုပ်ြခုင်�်/အန်းတွရ”, 
“�တွပ်ြ�တွပ်ြခုင်�်/လှိုရူေ�အရေလှိုးင်�်”နိုငိ်် ်အ��ုအ��်ပွဲစီစညှိ�်၊ ဘး�းရေရ�အရေဆီးကုအ်ဦး��ျး�ကု� ု�ျကုစ်ီ�ီပြခုင်�်ကု��်�ု ် 
တွပြခုး�လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်�ုျး�အပွဲါအဝှင် ်အခုန်�်ကုဏ္ဍအလှို�ကုု ်စီန်စီတ်ွကုျ စီစီီဉ်ထွး�ပွဲါ�ညှိ။်
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▶ အစ�လု�ကျအ်ပြုပံ်ုလု�ကျ�်ကျစ်ကျယ်ု�တ်မ််းာသည်း� ်�ာဇူးဝတ်မု််းမ်းျား
ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိအစီ��ုရကု� ုအင်အ်း��း�ုပြ��တွခ်ုျခု��်ညှိ်ရ်ေန်တ်ွငွ် ်၂၀၂၀ နို�ဝုှင်ဘ်း ၈ ရကု၌် နို�ငု်င််းရေတွး ်ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�
�ျး�ကု� ု NLD � ိ အပြပွဲတွအ်�တွအ်နို�ငု်ရ်ရှိိ�ခု�၍် လှိုတွွရ်ေတွး�်စီတ်ွစီရ်ပ်ွဲကု� ု စီတွင်ရ်န် ် စီစီီဉ်ထွး�ခု��်ကု�ညှိ။် 
ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု ် အရေစီးပွဲ�ငု်�်အခုျ�န်တ်ွငွ် ် ပြ�န်�်းစီစီ�်း��ျး��ညှိ ် နို�ငု်င််းရေတွး၏် အတွ�ငု်အ်ပွဲင်ခ်ုး  
ရေဒီ်ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိ၊် ��မတွဦး�ဝှင်�်ပြ�င််န်ိုငိ်် ် တွပြခုး�ဒီါဇင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွရေ�း လှိုတှွရ်ေတွးအ်�တွ�်ျး�နိုငိ်် ်
အစီ��ုရအရးရှိိ��ျး�ကု� ု ထွ�န်�်���်�ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် �� ���း�ကုု�အုရေ�ကုးင်�်ပြပွဲ�မြို့ပီွဲ� တွပ်ွဲ�ရေတွးဟ်ုရုေခု်ရေ�း ပြ�န်�်း်
စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် “နို�ငု်င််းရေတွးအ်ရေရ�ရေပွဲ်အရေပြခုအရေန်”ကု� ု ရေ�ကုညှိးကုး အစီ��ုရ၏ အးဏားအလှိုး�ုစီးကုု� ု ���်�ယ်ရူန် ်
ကြီးကု���ပွဲ�်�ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်

ရေန်းကုတ်ွရေန် ် ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂ ရကုတ်ွငွ် ် ပြ�န်�်းစ်ီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီကုု “နို�ငု်င််းရေတွးစ်ီ�ီးအုပ်ွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�
ရေကုးင်စ်ီ”ီ(စီကုစီ) ဟုရုေခု်ရေ�း အ�ွ��တွစီခ်ု�ု ိရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�အ�စီ�်ျး� �ကုျင်�်ပွဲ�ညှိအ်ထွ� တွစီန်ိုစိီတ်ွးခုန် ် ်နို�ငု်င််း
ကု� ု အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�ညှိပ်ြ�စီရ်ေ�ကုးင်�် ရေ�ကုညှိးခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ၏ ကုးကုယွ်ရ်ေရ�ဦး�စီ�ီခုျ�ပ်ွဲ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ
�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�်ညှိ ်စီကုစီကု� ုဦး�စီ�ီ�ညှိ ်ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 

ရကုအ်န်ညှိ�်င်ယ်အ်တွငွ်�်တွငွ် ် ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး��ညှိ ် လှို�်�ရေပွဲ်ထွကွုလ်ှိုးခု��်ကု�ညှိ။် နို�ငု်င််းအတွငွ်�် 
အးဏား���်��ကုု� ု ဆီန် ်က်ုျင်�်ညှိ် ် ပွဲထွ�ဆီး�ုရေ�း လှို�်�ရေပွဲ်ထွကွုဆ်ီနိုဒပြပွဲ��ုးိ (အရွယ်အ်စီး�အး�ပြ�င််)် လှိုနွ်စ်ီးွ
ရေ��င်ယ်က်ုး �နိုတရေလှို�၌ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၄ ရကုရ်ေန်က်ု ရေပွဲ်ရေပွဲါကုခ်ု�ပ်ြခုင်�်ပြ�စီမ်ြို့ပီွဲ� ပွဲါဝှင်ခ်ု��် ူ၅ ဦး��းိ အ��်�ခုးခု�ရ်
ပွဲါ�ညှိ။် ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ် ဆီနိုဒပြပွဲ��ုညှိ ် ပွဲ�းဏာ၊ အရွယ်အ်စီး�၊ ရေန်ရးအး�ပြ�င်် ် ကြီးကု�ီထွးွ�လှိုးခု�မ်ြို့ပီွဲ� နို�ငု်င််းအနိုိး ် 
�န်�်ရေပွဲါင်�်�ျး�စီးွရေ�းပြပွဲညှိ�်တူွ�ု�်ညှိ ်န်ညှိ�်ရေပွဲါင်�်စီးပုြ�င်် ်ပွဲါဝှင်ခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် 

ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၄ ရကု�် ိ၉ ရကုအ်ထွ� ဆီနိုဒပြပွဲ��ုျး�ကု� ုတွနု် ်ပ်ြပွဲန်�်ညှိ်အ်ရေန်ပြ�င်် ်ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ရ��ျး��ညှိ ်ဆီနိုဒပြပွဲ
��ူျး�အရေပွဲ် အဓ�မ��်�ဆီ�ီပြခုင်�်နိုငိ်် ်ရေရအရေပြ�ိးကု၊် �ျကုရ်ေရယ်�ဗုိုး�ု၊ ရးဘးကုျညှိ ်စီရေ�း အရေ�အရေပွဲျးကုန််ညှိ�်
နို�ငု်�်ညှိ် ် လှိုကုန််ကု�်ျး�ကု� ု ကုန်ဦး� �း�ုခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၉ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်
အရပ်ွဲ�း��ျး�အရေပွဲ် ရေ�ရေစီရေလှိုးကု�်ညှိ် ် တွရး��ဝှင် ် အင်အ်း��း�ု��ုျ��� ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု�မ်ြို့ပီွဲ� ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု� ု
အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုု�်�်�စီ�ီခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ပွဲထွ�ဆီး�ုရေ�း ရေ�ဆီး�ု��ုးိ ၁၉ နိုစိီအ်ရွယ်ရ်ေကုျးင်�်� ူ �ပြ��ွ���ွ�� ခု�ငု််
အ� ုပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် အ�ပြ�စီ�်နူိုငိ််အ်တွ ူဒီ�ီ�ကုုရေရစီရီေတွးင်�်ဆီ��ုညှိ် ်ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ�တွစီခ်ုတုွငွ်ပ်ွဲါဝှင်ခ်ု�ရ်း ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို 
၉ ရကုရ်ေန် ် ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွး ်ရေတွးင်ည်ှိ��လှို�်�ရေပွဲ်၌ ရ��ျး�� ိ��ူ၏ ဦး�ရေခုါင်�်ရေန်းကုရ်ေစီက်ု� ုရေ�ရေစီရေလှိုးကုရ်ေအးင််
အထွ� ပွဲစီခ်ုတွခ်ု�ပ်ြခုင်�် ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် ၁၀ ရကုအ်�ကုးတွငွ် ်��ူ ရေ�ဆီး�ု�းွ�မြို့ပီွဲ�ပြ�စီရ်ေ�ကုးင်�် ရေ�ကုညှိးခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်

အဆီ�ပုွဲါ ပွဲထွ�လှို�ူတွ�်ရုေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ်လှို�ူတွ�်၊ု ရေထွးင်ခ်ုျ�၊ု ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်၊ု အဓ�မအရေပွဲျးကုရ်ေ�ျးကု�်ု
နိုငိ်် ် အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီ�အုပွဲါဝှင် ် အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်အူရေပွဲ် ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ ဦး�စီ�ီကုး ရေန်ရးအနိုိး ် စီန်စီတ်ွကုျ 
တွ�ကုုခ်ု�ကုုပ်ြခုင်�်အပြ�စီ�်�ု ် အရေပြခုအရေန် အ�ငွ်ရ်ေပြပွဲးင်�်�းွ�ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်ထွ�ကုု��်�ု ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု်
��ုျး�စီးွ၏ ကု�ယု်ရ်ေတွွ� �ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�ကု� ု�တိွတ်ွ�်�တွင်ထ်ွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

အးဏား���်� ရေခုါင်�်ရေဆီးင်ဗ်ို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ �င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်န်ိုငိ်် ်�ူ ် တွပ်ွဲ�ွ���ျး��ညှိ ်��န်�်�၊ ရေယ်းကုျ်း�၊ ကုရေလှို�၊ 
လှိုကူြီးကု�ီအပွဲါအဝှင် ် လှို�ူျ���ရေပွဲါင်�်စီး၊ု ဘး�းရေပွဲါင်�်စီး�ု ိ လှို�ူျး�ကု� ု ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ခု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် �တွပ်ြ�တွရ်န်န်ိုငိ်် ်
��်�ဆီ�ီရန် ်ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ခုးရ��ူျး��းိ နို�ငု်င််းရေရ���း��ျး�နိုငိ်် ်အစီ��ုရအရးရှိိ��ျး�၊ ကုျန်�်�းရေရ�ဆီ�ငု်ရ်း ကုွ�်�ကုျင််
လှိုပ်ုွဲ�း��ျး�၊ အ�ကု�်���ကုဆ်ီနိုဒပြပွဲ��ူျး�၊ ပြ�တွ�်န်�်�းွ�လှိုး��ူျး�၊ ရုံး�ုကုက်ု�ူရေရ�� ိပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�၊ လှိုပ်ုွဲ�း��ျး�၊ 
(ဆီ�ငု်ရ်းပွဲတွဝ်ှန်�်ကုျင်တ်ွငွ်)် ဩဇးရေညှိးင်�်�ညှိ်ပ်ွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�၊ လှိုူအ်ခုငွ်အ်ရေရ�ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�၊ 
ကုဗိုျးဆီရး�ျး�နိုငိ်် ်စီးရေရ�ဆီရး�ျး�၊ ထွင်ရ်ေပွဲ်ရေကုျး်�ကုး���ူျး�နိုငိ်် ်တွပြခုး�ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�ပွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

ဥပွဲ�း၊ ရေအ�မြို့င်��်�စီး(၂၅) � ိ ရ��း�ရေလှို�ရေယ်းကုန်ိုငိ်် ် ရေပြပွဲးကုက်ုျး�ဝှတွစ်ီးဝုှတွထ်ွး��ညှိ် ် စီစီ�်း�တွစီရ်ေယ်းကု်
�ညှိ ်�တွလ်ှို ၂၃ ရကု ်ညှိရေန် ၃:၃၀ ခုန် ်တ်ွငွ် ်�နိုတရေလှို� ခုျ�်�ပြ��းစီညှိမ်ြို့����န်ယ်�် ိ��ူ ���း�စီရုေန်အ��်၏ အ��်ရေရှိိ� 
တွးခုါ�အး� ကုန်ရ်ေကုျးကု�်ျကုစ်ီ�ီဝှင်ရ်ေရးကုခ်ု�ပ်ွဲးကုု� ုFortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center အး� ရေ�းပ်ြပွဲရေပြပွဲးဆီ�ခုု�်
ပွဲါ�ညှိ။် ထွ�ရုေန်းကု ်ရ�နိုငိ်် ်စီစီ�်း��ညှိ ်၂၁ နိုစိီအ်ရွယ် ်��ူ၏ ရေ�းင်ရ်ေလှို�ကု� ုရကုစ်ီကုစ်ီးွ ရုံး�ုကုန်ိုကို�်�်�ဆီ�ီခု�မ်ြို့ပီွဲ� 
၇ နိုစိီအ်ရွယ် ်��ူ၏ ညှိ�ီကု�လုှိုညှိ�် �ခုင်၏်ရေပွဲါင်ရ်ေပွဲ်တွငွ်ထ်ွ�ငု်ရ်ေန်စီဉ် ပွဲစီ�်တွခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် 

“�တူွ�ုက်ု ကုွန်�်ရေ�းင်ရ်ေလှို�ကု� ု ဒီရွကုတ်ွ�ကုုဆ်ီွ�ရေခု်�းွ�မြို့ပီွဲ� ကုွန်�်ရ� ် ညှိ�ီရေလှို�ကု� ု ပွဲစီ�်တွ�်းွ��ကုတွယ်”် ဟု ု
(ပြ�စီစ်ီဉ်ကု�)ု ပြပွဲန်လ်ှိုညှိရ်ေပြပွဲးပြပွဲခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် “လှိုးပုြခုး�တွယ်လ်ှို�ု ် ယ်ဆူီရတွ�ရ်ေန်ရး�းိ ကုွန်�်တွ�ုပ်ွဲနု်�်ရေန်ပွဲါတွယ်။် တွကုယ််
ရေတွး ်လှိုးပုြခုး�ရးအရပ်ွဲဆီ�တုွး �ရှိိ�ရေတွးပ်ွဲါဘ�ူ” ဟု ု��ူကု ဆီ��ုညှိ။် 

ရန်က်ုနု်မ်ြို့����လှိုယ်ရ်ှိိ� 
အးဏား���်��ကုု� ု
ဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း 
လှိုထူွစုီရုေဝှ��တုွစီခ်ုု
တွငွ် ်ဆီန် ်က်ုျင််
ရေတွးလ်ှိုနိ်ပ်ြခုင်�်၏ 
�ရေကုေတွအရေန်ပြ�င်် ်
ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�
� ိခုးယ်အူ�း�ုပြပွဲ�
ရေန်လှိုျကုရ်ှိိ�ရေ�း 
လှိုကု�်း�ုရေခုျးင်�် 
�ရေကုေတွအး�  
ဆီနိုဒပြပွဲပြပွဲညှိ�် ူ
တွစီဦ်း��ရိေန်မြို့ပီွဲ� 
ထွတုွရ်ေ�းပ်ြပွဲရေန်ပွဲး။ု 
©ရေအးင်န်ို�ငု်ထ်ွနွ်�်
ဟု�န်�်၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ 
၁၇ ရကု၊် ၂၀၂၁။
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ရန်က်ုနု်မ်ြို့���� ရှိိ� အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင််
ရေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ�ပုြ�စီစ်ီဉ်တွစီခ်ုအုတွငွ်�်တွငွ် ်
ဆီနိုဒပြပွဲ�တူွစီဦ်း�အး� ��်�ဆီ�ီမြို့ပီွဲ�ရေန်းကု ် 

ထွ��ုအူး� ပြပွဲင်�်ထွန်စ်ီးွ ရုံး�ုကုန်ိုကိုရ်ေန်�ညှိက်ု� ု
ရေတွွ�ရစီဉ်။ ©SA၊ �တွလ်ှို ၆ ရကု၊် ၂၀၂၁။
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လးသတ်မု််း 
ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ပြ�န်�်းရ်�တွပ်ွဲ�ွ��အရးရှိိ�တွ�ု�်ညှိ ်နို�ငု်င််းအနိုိး ် မြို့����င်ယ်၊် မြို့���� ကြီးကု�ီ�ျး�ရှိိ� လှို�်��ျး�တွငွ် ်လှိုကုန််ကု်
��ပ်ြပွဲညှိ�်�ူျး� (အ�ျး�စီ�ုးိ မြို့င်��်�ခုျ�်�စီးွဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�)ကု� ု ရကု�်တွတ ပွဲတွ�်ျး� ဆီကုတ်ွ�ကုု ်
ရေန်ခ်ုင်�်ရေ�ကုးင်ရ်ေတွးင် ်အခုျ�န်�်ျး�တွငွ်ပ်ွဲါ ပွဲစီ�်တွခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် 

ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ၏ တွ�ကုုခ်ု�ကုုပ်ြခုင်�်ကု�ခုုးလှို�ကုုရ်�ညှိ် ်ဒီကုုခ�ညှိ�်ျး�အး� ကု�ုရေပွဲ�ရေန်ရေ�း ရေဆီ�ဆီရးဝှန်က်ု 
ရေ�ရေစီနို�ငု်ရ်ေ�း အခုျ�န်အ်ဆီနိုငိ်် ်ရညှိရွ်ယ်ခ်ုျကုက်ု� ုရွယ်ည်ွှနှ်�်ရေပြပွဲးဆီ�လုှိုျကု ်ဒီကုုခ�ညှိ�်ျး�စီးွတွ�ု�်ညှိ ်ကုျညှိ်
တွစီရ်ေတွးင််တ်ွညှိ�်ပြ�င်် ် ရင်ဘ်ကု ် ��ု�်ဟုတုွ ် ရေခုါင်�်စီ�ညှိ်ရ်ေန်ရးတွ�ုက်ု� ု ရေ�ရေလှိုးကုရ်ေအးင် ် ပွဲစီခ်ုတွခ်ုးခု�ရ်
ရေ�ကုးင်�် Fortify Rights နိုငိ်် ် the Schell Center တွ�ုက်ု� ုရေ�းပ်ြပွဲရေပြပွဲးဆီ�ခုု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် စီစီရ်ေပြပွဲ��ျး�ကု ပြ�န်�်း်
စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်နို�ငု်င််းရေတွး၏်လှို�အုပ်ွဲခုျကု ်�တူွစီရ်ပ်ွဲ��ွယ် ်ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု� ု�တွပ်ြ�တွရ်န်န်ိုငိ်် ်၎င်�်တွ�ု ်�ကုး� 
အရေ�ကုးကုတ်ွရး�ကု� ု ရုံး�ုကု�်ငွ်�်ရန် ် စီနို�ကုုပ်ွဲါ��း��ျး�အး� ပြ�န် ်ခ်ုျထွး�ခု�ပ်ွဲးကုု�လုှိုညှိ�် ရှိငိ်�်ပြပွဲရေပြပွဲးဆီ�ခုု�်
ပွဲါ�ညှိ။် 

�ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ�နိုငိ်် ်အ�ကုရ်ေဘ�� ိလှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�၏ ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�အပြပွဲင် ်Fortify Rights 
နိုငိ်် ် the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ် ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု လှို�ူကုုနွ်ယ််ကုရ်ေပွဲ်တွငွ်တ်ွင်ခ်ု��်ကု�ညှိ် ်လှို�ူတွ�်ု
နိုငိ််ပ်ွဲတွ�်ကုရ်ေ�း open source ဗီိုဒီယီ်�နုိုငိ်် ် ဓးတွပ်ွဲးရုေပွဲါင်�် ၃၀၅ ခုကုု�လုှိုညှိ�် �း�ု�တွခ်ု��်ကုပွဲါ�ညှိ။် 
Fortify Rights နိုငိ်် ် the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ် အခုါအခုငွ််�်င််�်ညှိ်အ်ခုါတွ�ငု်�် အဆီ�ပုွဲါ �ရူင်�်ဗီိုဒီယီ်�ု
�ျး�၏ ပွဲ�ငု်ရ်ှိငိ်�်ျး�နိုငိ်် ် ��လှို�ရုေ�း အပြ�စီအ်ပွဲျကု�်ျး�ကု� ု �ျကုပ်ြ�င်�်ကုး�ရေတွခွု�ရ်��ူျး�အး�လှိုညှိ�်  
အင်တ်ွးဗိုျ��ရေ��ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်

နော�ာင်းခ်ျူျပြုချူင်းး် 
အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ခုျ�န်�် ိစီ၍ အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်ကုရေလှို��ျး�၊ ဩဇးရေညှိးင်�်�ညှိ် ်ရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�၊ 
ရေရွ�ရေကုးကုခ်ုးအရးရှိိ��ျး�၊ မြို့င်��်�ခုျ�်�စီးွ ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�၊ �တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�၊ ရေရှိိ�ရေန်�ျး�၊ လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�
ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�နိုငိ်် ်တွပြခုး�ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး� အပွဲါအဝှင် ်ရေထွးင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွရေ�း လှို�ူျး�ကု� ုနို�ငု်င််း
အနိုိးတ်ွငွ် ်အလှိုစီဝ်ှင်စ်ီ�ီပြခုင်�်ပြ�င်် ်စီန်စီတ်ွကုျ ရေထွးင်ခ်ုျခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ၎င်�်ကု�ယု်တ်ွ�ငု်ဝ်ှန်ခ်ုးခုျကုအ်ရ အးဏား���်�
အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု�် ိဧမြို့ပီွဲ ၁၅ ရကုအ်�ကုး� အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ပ်ြခုင်�်နိုငိ််ပ်ွဲတွ�်ကု၍် 
ထွ�န်�်���်�ခု��်ရူေပွဲါင်�် ၉၉၄၈ ဦး�ရှိိ�ခု�မ်ြို့ပီွဲ� ယ်င်�်အန်ကု ်၅၀၇၀ ဦး�ကု� ုရးဇဝှတွ�်ပုြ�င်် ်တွရး�စီွ�ဆီ�ထုွး��ညှိဟ်ု ု

ရန်က်ုနု်မ်ြို့���� ရှိိ� 
အးဏား���်��ကုု� ု
ဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ�ု
ပြ�စီစ်ီဉ်တွစီခ်ုအုတွငွ်�်
တွငွ် ်ဆီနိုဒပြပွဲ ပြပွဲညှိ�်နူိုစိီ်
ဦး�အး� ပြ�န်�်းရ�
တွပ်ွဲ�း��ျး�� ိ��်�ဆီ�ီ
ရေခု်ရေဆီးင်�်းွ��ညှိက်ု� ု
ရေတွွ�ရစီဉ်။ ၎င်�်တွ�ု ် နိုစိီဦ်း�
အန်ကု�် ိတွစီဦ်း��ညှိ ်
ဦး�ရေခုါင်�်တွငွ် ်ပြပွဲင်�်ထွန််
စီးွ ဒီဏာရ်းရရှိိ�မြို့ပီွဲ�  
ရေ��ွ�ျး�ယ်�စုီ�ီထွကွု်
ရေန်�ညှိက်ု�လုှိုညှိ�်  
ရေတွွ� နို�ငု်�်ညှိ။် ©SA၊ 
ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၂၈ ရကု၊် 
၂၀၂၁။ 
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အရေရှိိ�ရေတွးင်အ်းရှိနိို�ငု်င််း�ျး�အ�င်�် (ASEAN) ��ု ် ၂၀၂၁ ဧမြို့ပီွဲလှို အးဆီယီ်းထွ�ပ်ွဲ��ီအစီညှိ�်အရေဝှ�တွငွ် ်
ရေဆီ�ွရေနို�ွရန် ်အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ု ိတွင်�်ငွ်�်ခု�မ်ြို့ပီွဲ� Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center တွ�ု�် ိပြ�င်ရ်ေတွွ�
ခုငွ််ရ်ခု��်ညှိ် ်ထွတုွရ်ေဝှထွး�ပြခုင်�်�ရှိိ�ရေ�း �တိွတ်ွ�်��ျး�အရ ��ရှိိ�ရ�ညှိ။်

Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center �ညှိ ်ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�၊ အ�ျ����း�ဒီ�ီ�ကုုရေရစီအီ�ွ��ခုျ�ပ်ွဲ၏ အ�ွ��ဝှင််
�ျး�နိုငိ်် ် လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်တူွစီခ်ုျ���ကု� ု အဓ�မ��်�ဆီ�ီရန်အ်��န် ်ရ်ေပွဲ�ခု�ရ်ေ�း ပြ�န်�်း
ရ�တွပ်ွဲ�ွ�� � ိရေပွဲါကု�်ကုး�လှိုးရေ�း ရုံးးု�တွငွ်�်�တိွတ်ွ�်� �း�ုခု၏ု စီစီ�်နိ်�်ကုု� ုလှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲစီးွအတွညှိပ်ြပွဲ� ရယ်နူို�ငု််
ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် �တွလ်ှို ၁၇ ရကုရ်ေန်က်ုထွတုွရ်ေဝှခု��်ညှိ် ် �တိွတ်ွ�်�တွစီခ်ုတုွငွ် ် ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ�အး�ရေကုးင်�်�ညှိ် ်
ရေန်ရး�ျး�� ိဦး�ရေဆီးင်�်�ူျး�ကု� ု“ရှိငိ်�်လှိုင်�်ရန်န်ိုငိ်် ်ထွ�န်�်���်�ရန်”် စီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ပွဲ�ူရေပွဲါင်�်��ု ် ရ��ျး�အး� အ��န် ််
ရေပွဲ�ထွး�ပွဲါ�ညှိ။် (ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ�ညှိ်)် ပြ�န်�်းရ�တွပ်ွဲ�ွ��၏ အပြခုး� �တိွတ်ွ�်� နိုစိီခ်ုတုွငွ် ် 
ဆီင်တ်ွရူေ�း အ�း�ုအနိုနု်�်�ျး� ကု�ယု်စ်ီပီွဲါဝှင်ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် ၎င်�်တွ�ုအ်း� ��ီပြခုး�ရ�စ်ီခုန်�်�ျး�� ိ �တွ�ူညှိ််
ရေန်စ်ီွ��ျး�ပြ�င်် ် ထွတုွရ်ေဝှထွး�မြို့ပီွဲ� အရးရှိိ��ျး�အး� ဆီနိုဒပြပွဲရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�ကု� ု ��်�စီ�ီရန်န်ိုငိ်် ် ညှိအခုျ�န််
အလှိုစီဝ်ှင်စ်ီ�ီရန် ်ညွှနှ်�်ကုး�ထွး�ပွဲါ�ညှိ။်

ညှ်းင်းး်ပ်န်းနို့ပ်ု်စကျပ်ြုချူင်းး် 
ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ် ရ��ျး��ညှိ ် အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ခုျ�န်�်စိီ၍ အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် ရေန်ရးအနိုိး ်
စီန်စီတ်ွကုျ ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်�ုျး�အတွကွု ် တွးဝှန်ရ်ှိိ��ညှိ။် “လှိုးပုြခုး�ရးအရပ်ွဲ ကုင်�်��ရ်ေန်ပြခုင်�်” တွငွ် ်
ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်နုိုငိ်် ် ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ၏ ဆီ��ုရွး�စီးွဆီကုဆ်ီး�တုွ�ု�် ိ လှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�၊ ၎င်�်တွ�ု ် 
���း�စီဝုှင်�်ျး�နိုငိ်် ် နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်၊ု ဆီ��ုရွး�စီးွဆီကုဆ်ီး�ကုု� ု ပြ�င်ရ်ေတွခွု��်�ူျး�၏ ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး� ပွဲါဝှင်မ်ြို့ပီွဲ� 
အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်အူရေပွဲ် ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်နုိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း ဗီိုဒီယီ်��ုျး�
အပွဲါအဝှင် ်ထွပ်ွဲရေလှိုးင်�် �ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�ကု�လုှိုညှိ�် ခုွ�ပြခု�်�စီ�တွပ်ြ�းရေလှိုလ်ှိုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

ရန်က်ုနု်၊် လှိုု�င်�်းယ်း
မြို့����န်ယ်ရ်ှိိ� ဒီ�ီ�ကုုရေရစီ ီ
လှို�လုှိုး�ရေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ�ု
ပြ�စီစ်ီဉ်တွစီခ်ုတုွငွ် ်
ပြ�န်�်းစီစီအ်ပ်ုွဲစီ�ုျး�� ိ
ပွဲစီလ်ှို�ကုု�်ညှိ် ်ကုျညှိဆ်ီး 
ရေပြခုရေထွးကုက်ု� ု�နိ်�်းွ�
မြို့ပီွဲ� ဒီဏာရ်းရ�းွ�ရေ�း 
ဆီနိုဒပြပွဲပြပွဲညှိ�်တူွစီဦ်း�ကု� ု
အပြခုး� ပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိ
ရေဆီ�ဝှါ�ကု�ုရေပွဲ�ရန််
အတွကွု ်�ယ်ယ််�ူးွ�
�ကု�ညှိ။် ထွ�ရုေန်က်ု 
ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ် 
ရ��ျး��ညှိ ်အန်ညှိ�်ဆီး�ု 
လှို ူ၆၅ ဦး�ကု� ု�တွပ်ြ�တွ်
ခု��်ကုမြို့ပီွဲ� ထွ�ရုေန်�်းိ 
အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ရေန်းကု ်
အရေ�ရေပွဲျးကုအ်�ျး�
ဆီး�ုနိုိ��်နိုငိ်�်� ုတွစီခ်ု ု
ပြ�စီခ်ု��်ညှိ။်  ©မြို့င်��်�စီု
ရေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ �တွလ်ှို 
၁၄ ရကု၊် ၂၀၂၁။ 
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အဓမ်းမအနောပ်ျာကျန်ောဖွဲ့ျာကျမု််း 
အရးရှိိ��ျး�ကု တွစီစ်ီးတုွရေယ်းကုက်ု� ု ��်�ဆီ�ီမြို့ပီွဲ� ဥပွဲရေဒီအကုးအကုယွ်၏် အပြပွဲင်�်ကုတ်ွငွ်ထ်ွး�ရှိိ�လှိုှကု ်
လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲခုငွ််က်ု�ပုွဲ�တွပ်ွဲင်ထ်ွး�ရေ�ကုးင်�် အ��အ�တိွပ်ြပွဲ�ရန် ်ပြင်င်�်ဆီန်�်ညှိ်အ်ခုါ (��ု ်) ၎င်�်တွ�ု၏် အရေပြခုအရေန် 
(ကုး�ကု�မး) ��ု�်ဟုတုွ ်၎င်�်တွ�ုရ်ှိိ�ရးအရပ်ွဲကု� ု�း�ုကုယွ်ထ်ွး��ညှိ် ်အခုါ�ျ���၌ အဓ�မအရေပွဲျးကု ်ရေ�ျးကု�်ကုု� ု
ရေတွွ�ရတွတွပ်ွဲါ�ညှိ။် ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ခုျ�န်�်စိီ၍ အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ု ိအရေပွဲျးကု်
ရေ�ျးကုထ်ွး��ညှိ် ် လှိုပူွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�၏ ���း�စီဝုှင်�်ျး�� ိ ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�ကု� ု အဓ�ကုထွး� တွင်ပ်ြပွဲထွး�
ပွဲါ�ညှိ။် 

ဥပွဲ�း ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၁ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် အ�ကု ် ၇၆ နိုစိီအ်ရွယ်ရ်ှိိ� NLD ၏ 
ပြပွဲန်�်ကုး�ရေရ�ရေကုး�်တွ ီ အတွငွ်�်ရေရ���ု �းရွုးရေအးင်ရ်ှိငိ်က်ု� ု ��်�ဆီ�ီခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ���း�စီဝုှင် ် တွစီဦ်း�ကု 
Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center ကု� ုရေပြပွဲး�ညှိ�်းိ - 

�ူက်ု� ုရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၁ ရကု ်�န်ကုရ်ေစီးရေစီး ၄ န်းရီခုွ�ရေလှိုးကု�်းိ ��်��းွ�တွးပွဲါ။ �တူွ�ုက်ု လှိုး
မြို့ပီွဲ�တွးခုါ�ရေခုါကုတ်ွယ်…်မြို့ပီွဲ�ရေတွး ်�တူွ�ုန်် �လ်ှို�ကုုခ်ု��်�ုရ်ေပြပွဲးတွယ်။် (�းရွုးရေအးင်ရ်ှိငိ်က်ု) ဘး�ရိေတွး ်ပြပွဲန််
�ရေပြပွဲးဘ�ူ၊ ဒီအီတွ�ငု်�်ပွဲ� လှို�ကုု�်းွ�တွယ်။် … �တူွ�ုက်ု ရေပြပွဲးကုက်ုျး�ယ်နူ်ရီေ�းင်�်ရေတွနွ်� ်၊ �တူွ�ုက်ု 
စီစီ�်း�ရေတွ”ွ 

“ဘယ်�်�ူ ိ �ဆီကု�်ယွ်လ်ှိုးဘ�ူ” ဟု ု ��ူကု ဆီကုရ်ေပြပွဲး�ညှိ။် “�ူရ်ုံးးု �ခုျ�န်�်န်� ် ပွဲတွ�်ကုလ်ှို�ုလ်ှိုညှိ�် ဘး
�တွင်�်� ိ �ရဘ�ူ။ ကုွန်�် အင်�်စီ�န်ရ်ေထွးင်က်ု� ု �းွ�စီးစုီ�်�တွယ်။် … ဒီါရေပွဲ�ယ်် ် �နူ်� ် ပွဲတွ�်ကုမ်ြို့ပီွဲ� ဘး
�တွင်�်� ိ�ရခု�ဘ်�ူ”ဟု ုဆီ��ုညှိ။် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်�းရွုးရေအးင်ရ်ှိငိ်က်ု� ုရေအးကုတ်ွ�ဘုးလှို ၂၀၂၁ 
တွငွ် ်လှိုတှွရ်ေပွဲ�ခု�မ်ြို့ပီွဲ� တွစီလ်ှိုရေကုျးခ်ုန် ် ်အ�ကုးတွငွ် ်နိုလိှိုး�ုရေရးဂ္ဂါပြ�င်် ်ရေ�ဆီး�ုခု�ရ်�ညှိ။်

ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ခုျ�န်အ်ထွ� အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် လှိုရူေထွးင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွကု� ု အကုျဉ်�ခုျ
ထွ�န်�်���်�ထွး�ဆီ� ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် ထွ�န်�်���်�ခုးထွး�ရ��ူျး�၏ ရေန်ရးနိုငိ်် ် ဒီကုုခ၊ �ခုုအရေပြခုအရေန်�ျး�ကု� ု 
���ရဘ� ရေပြ�းကု�်ျး�စီးွရေ�း�တူွ�ုက်ု� ုအရေပွဲျးကုရ်ေ�ျးကု�်ညှိ် ်အရေပြခုအရေန်တွစီရ်ပ်ွဲ��ု ် စီင်စ်ီစီ ် ပြ�င််တ်ွကု်
လှိုျကုရ်ှိိ�ပွဲါ�ညှိ။် 

ရန်က်ုနု်၊် ဗိုဟုန်�်မြို့����န်ယ််
အတွငွ်�်ရှိိ� အးဏား���်�
�ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း 
ဆီနိုဒပြပွဲ��ုျး�ကု� ု
အ�ကု�်��ကု ်မြို့���ခုငွ်�် 
နိုိ��်နိုငိ်�်�တုွစီခ်ုအုတွငွ်�်
တွငွ် ်ပြ�န်�်းစီစီ်
အးဏား���်�အင်အ်း�စီု
�ျး�� ိရးဘးကုျညှိဆ်ီး
�ျး�ပြ�င်် ်ပွဲစီလ်ှို�ကုု�်ပြ�င်် ်
န်�ူ�နိုငိ်် ်ခုနိုားကု�ယု်တ်ွ�ု ်
တွငွ် ်ဒီဏာရ်းရရှိိ��းွ�
ရေ�း အ�ျ����း� 
တွစီရ်ေယ်းကုက်ု� ု
ရှိငိ်ပ်ွဲါကုရူေဆီ�ရုံးးုရှိိ� 
ဆီရးဝှန်�်ျး�ကု ကု�ု
ရေပွဲ�ရေန်စီဉ်။  
©ရေအးင်န်ို�ငု်ထ်ွနွ်�်ဟု�န်�်၊ 
�တွလ်ှို ၅ ရကု၊် ၂၀၂၁။ 
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နယုန်ိုင့်းပ်ြုချူင်းး်နိုင့်း� ်အဓမ်းမနောန�ပ််စနွ �န်ောစပြုချူင်းး် 
မြို့င်��်�ခုျ�်�စီးွဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု� ု ကုန်ဦး�ကုးလှို လှိုနိုငိ််ခ်ုျီ မြို့���ခုငွ်�်�အုမြို့ပီွဲ� အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် နို�ငု်င််းအနိုိး ်
အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်ရူေပြ�းကု�်ျး�စီးွကု� ု အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီခု��်ညှိ။် အးဏား���်��အုမြို့ပီွဲ� ပွဲထွ� ၆ လှို၌ ပွဲ�ခု�ူနိုငိ်် ်
စီစီက်ု�ငု်�်တွ�ငု်�်အပွဲါအဝှင် ် ခုျင်�်၊ ကုရင်န်ိုငိ် ် ကုရင်န််ပီြပွဲညှိန််ယ်�်ျး�တွငွ် ် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ၏ တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုညှိ ် 
လှိုရူေပွဲါင်�် ၁၀၀,၀၀၀ ရေကုျးက်ု� ုရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီခု��်ညှိ။် တွခုျ��� ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု� ု ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း� ိထွ�ငု်�်နိုငိ်် ်အ�နိုဒ�ယ်ကု��်�ု ် 
အ��်န်�ီခုျင်�်နို�ငု်င််း�ျး�ဆီ ီအဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီမြို့ပီွဲ� တွပြခုး�ပြပွဲညှိ�်�ူျး��းိ ပြပွဲညှိတ်ွငွ်�်၌ ရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်�်�ူျး�အပြ�စီ ်ရှိိ�ရေန်
ပွဲါ�ညှိ။်

ဥပွဲ�း- စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ ��်�စီ�ီနိုိ�ပ်ွဲစီကုပ်ြခုင်�်ကု� ု ခုးခု�ရ်ရေ�း ၁၈ နိုစိီအ်ရွယ် ် ကုရင်န််အီ�ျ����း� တွစီဦ်း�ကု ၎င်�်နိုငိ်် ်
၎င်�်၏�ခုင်�်ညှိ ်စီစီတ်ွပ်ွဲလှိုကု�် ိထွကွုရ်ေပြပွဲ�ခု�ရ်း ကုရင်န််ပီြပွဲညှိန််ယ် ်���ုမြို့ဗို�အန်�ီ ရွးတွစီရွ်း� ိအ��်တွစီလ်ှိုး�ုကု� ု�ီ�ရုုံး� �
ရေန်ရေ�း ရေန်းကုထ်ွပ်ွဲ စီစီ�်း�အပ်ုွဲစီတုွစီ�ွ်�� နိုငိ်် ်�ကုး�ခု�ရ်ရေ�ကုးင်�်ဆီ��ုညှိ။် “ကုွန်ရ်ေတွးတ်ွ�ု ် အ��်�ပြပွဲန်ခ်ု�ဘ်�ူ၊ ပွဲ�လုှိုးပုြခုး�
�ယ််ရ်ေန်ရးတွစီခ်ုကုု�ပုွဲ� �းွ�ခု��်ကုတွး။ လှို�်��းိ စီစီ�်း�အပ်ုွဲစီနု်� ် ရေတွွ� ခု�ရ်မြို့ပီွဲ�ရေတွး ်�တူွ�ု�ီ်�ရုုံး� �ရေန်တွ� ်အ��်တွစီလ်ှိုး�ု
ကု� ုရေတွွ� ခု�တ်ွယ်။် အခုအုထွ� ကုွန်ရ်ေတွးတ်ွ�ုအ်တွကွု ်အ��်ပြပွဲန်�်�ု ် �လှိုးပုြခုး�ရေ��ဘ�ူ” ဟု ု၎င်�်ကု ဆီ��ုညှိ။် 

ရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်�်��း�စီ�ုျး��ညှိ ် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ၏ အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု� ု လှိုကုန််ကုက်ြီးကု�ီ�ျး�ပြ�င်် ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု၍် 
အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ် ်ရေစီခု�ပ်ွဲးကုု�လုှိုညှိ�် ရှိငိ်�်ပြပွဲရေပြပွဲးဆီ�ခုု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် အပြခုး�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�ကု အရပ်ွဲ�း�အ��်�ျး�အး� 
စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ �ီ�ရုုံး� � ခု�ပ်ွဲးကုု�လုှိုညှိ�် ရှိငိ်�်လှိုင်�်ရေပြပွဲးပြပွဲပွဲါ�ညှိ။် အးဏား���်�ခုျ�န်�်စိီ၍ ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး ရေရ��း�ခုျ�န််
အထွ� စီစုီရုေပွဲါင်�် ရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ဒ်ီကုုခ�ညှိ�်ျး��းိ ၅၀၀,၀၀၀ ရေကုျးအ်ထွ�ရေ�ကုးင်�် UN အရင်�်အပြ�စီ�်ျး�ကု ခုန် ်�်နိ်�်
ရေပြပွဲးဆီ��ုကု�ညှိ။် 

ဥပ်နောေအ� စတု်ပ်ြုဖွဲ့ာနောလ�လာပြုချူင်းး်နိုင့်း� ်နောတ်�ု့ွချူျကျမ််းျား 
ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်ဆီ��ုရွး�ရေ�းနို�ငု်င််းတွကုး ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ုကုျ��လှိုနွ်ထ်ွး�ရှိိ��ညှိ် ်�ကုရ်ေ�အရေထွးကု ်
အထွး��ျး�အး� တွင်ပ်ြပွဲထွး�မြို့ပီွဲ� အဆီ�ပုွဲါရးဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ်တွးဝှန်ရ်ှိိ���ူျး�ကု� ုခုွ�ထွတုွရ်ေ�းပ်ြပွဲကုး ပြ�န်�်း်
စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ နို�ငု်င််းတွကုးမြို့င်��်�ခုျ�်�ရေရ�နိုငိ်် ် လှိုးပုြခုး�ရေရ�အး� မြို့ခု��်�ရေပြခုးကုလ်ှိုျကုရ်ှိိ�ပွဲးတုွ�ုက်ု� ု ရေ�းည်ွှနှ်�်ရေထွးကုပ်ြပွဲထွး�
ပွဲါ�ညှိ။် 

ပြ�စီရ်ေပွဲ်ဆီ�တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုျး�၏ ရးဇဝှတွဆ်ီ�ငု်ရ်းတွ�ငု်�်တွးရေလှိုလ်ှိုးခုျကု�်ညှိ ်ယ်ခုင်ယ််ဂူ္ဂ�ဆုီလှိုး�ဗီိုယ်း� (Former 
Yugoslavia) ဆီ�ငု်ရ်းနို�ငု်င််းတွကုး ရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု �နိုငိ်် ် ရဝှန်ဒ်ီါ (Rwanda) ဆီ�ငု်ရ်း နို�ငု်င််းတွကုး ရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု ��ျး�
ကု��်�ု ် UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီ ိ �ွ��စီညှိ�်�ညှိ် ် ICC နိုငိ်် ် အထွ�ူရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု ��ျး�� ိ ခုျ�တိွရ်ေ�း ဥပွဲရေဒီဆီ�ငု်ရ်း 
လှိုပ်ုွဲထွး�ု�ျး�အပွဲါအဝှင် ်နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွတ်ွရး�ရုံးးု� (ICC) ၏ ရေရး�စီးခုျ�ပ်ွဲ (Rome Statute) ကု� ုအရေပြခုခုး၍ 
ခုျင််တ်ွကွုရ်ေလှိုလ်ှိုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

Fortify Rights နိုငိ်် ် the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ်၂၀၂၁ အးဏား���်��ရုေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ရ��ျး�� ိ
ကုျ��လှိုနွ်ထ်ွး��ညှိ် ် အ�ကု�်��ကု�်�ုျး�၏ အကုျ���ဆီကုက်ု� ု ဥပွဲရေဒီရေ�ကုးင်�်အရ စီစီရ်ေဆီ�ရန် ် နို�ငု်င််းတွကုး  
လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ဥပွဲရေဒီနိုငိ်် ်နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွဥ်ပွဲရေဒီ�ျး�၏ စီးခုျ�ပ်ွဲကု� ုအရေပြခုခုးရေ�း ကုျင််ထ်ွး�ုဥပွဲရေဒီ�ရူေဘးင် ်
�ျး�ကု� ု အ�း�ုခုျထွး�ပွဲါ�ညှိ။် �ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ��ျး�၊ ရေဘ�အနိုတရးယ်�် ိ လှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�နိုငိ်် ် စီစီန်ိုငိ်် ်
ရ�တွပ်ွဲ�ွ��ဝှင်�်ျး�၏ ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�၊ တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်အုတွ�ငု်�်အတွးနိုငိ်် ် ရေပွဲါကု�်ကုး�လှိုး�ညှိ် ် အးဏား���်�
အပ်ုွဲစီ၏ု �တိွတ်ွ�်��ျး�အပွဲါအဝှင် ်�ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�ကု စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်လှို�ူတွ�်၊ု 
ရေထွးင်ခ်ုျ�၊ု အဓ�မအရေပွဲျးကုရ်ေ�ျးကု�်၊ု ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်၊ု ကုပ်ွွဲ�ျကု�်၊ု န်ယ်န်ိုငိ်�်�ုျး�နိုငိ်် ်အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီ�ု
�ျး�အး� နို�ငု်င််း ် အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် ရေန်ရးအနိုိး ် စီန်စီတ်ွကုျတွ�ကုုခ်ု�ကုု�်၏ု တွစီ�တွတ်ွရေဒီ�အပြ�စီ ်
ရညှိရွ်ယ်ခ်ုျကုရ်ှိိ�ရှိိ�ကုျ��လှိုနွ်ထ်ွး�ရေ�ကုးင်�်ကု� ု (ယ်း�ုကုညှိရ်ရေ�းခု�ငု်�်း�ညှိ် ် အရေ�ကုးင်�်အရင်�်�ျး�ပြ�င််)် တွင်ပ်ြပွဲ
ထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ထွ�ုရ်ေ�ကုးင်် ်Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ်ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိလှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီု
အရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ု ကုျ��လှိုနွ်ထ်ွး�ရေ�ကုးင်�် ယ်း�ုကုညှိရ်�ညှိ် ် ခု�ငု်လ်ှိုးရုေ�း �ကုရ်ေ�
အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�ကု� ုရေတွွ� ရှိိ�ထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 
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စစန်ော�းအနော�းယုးသင်း�သ်ည်း� ်သးီပြုချူားလးပ်�ဂဂုုလမ််းျား
ဤအစီအီရင်ခ်ုးအတွကွု ်စီရုေဆီးင်�်၊ စီ�တွပ်ြ�းရေလှိုလ်ှိုးခု�ရ်ေ�း အခုျကုအ်လှိုကုအ်ရေပွဲ် အရေပြခုခုး၍ လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီု
အရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ်ရ်းဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ် အကြီးကု�ီတွန်�်ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ် ရ�အရးရှိိ� အန်ညှိ�်ဆီး�ု ၆၁ ဦး�၏ 
တွးဝှန်�်ကုင်�်�အုရေပွဲ် ရးဇဝှတွဆ်ီ�ငု်ရ်းစီးစုီ�်�စီစီရ်ေဆီ�ခုျကုက်ု� ု အ��န် ်ရ်ေပွဲ�ရေဆီးင်ရွ်ကုန်ို�ငု်ရ်န် ် လှိုးရုေလှိုးကုရ်ေ�း 
�ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�ရှိိ�ထွး�မြို့ပီွဲ ပြ�စီ�်ညှိ။် ထွ�တွဆ်ီး�ုစီးရင်�်တွငွ် ် ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်၊် 
ဒီတုွ�ယ်ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ စီ��ုဝှင်�်နိုငိ်် ်တွွ��ကုစ်ီစီဦ်း�စီ�ီအရးရှိိ�ခုျ�ပ်ွဲ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲကြီးကု�ီပြ��းထွနွ်�်တွ�ုပ်ွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် UN 
လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�အရေကုးင်စ်ီ�ီ ိ ၂၀၁၇ �တွလ်ှိုကု �ွ��စီညှိ�်ခု��်ညှိ် ် လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲရေ�းနို�ငု်င််းတွကုး အခုျကုအ်လှိုကု ်
ရှိးိရေ�ွရေရ��စီရ်ှိငိ်၏် အလှို�အုရ အဆီ�ပုွဲါပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး��ညှိ ် အန်ညှိ�်ဆီး�ု ၂၀၁၁ �စိီ၍ ရှိ�်ိ�နိုငိ်် ် ကုခုျင်ပ်ြပွဲညှိန််ယ်ရ်ှိိ�  
ပြ�စီန်ို�ငု်ရ်ေပြခု လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ် ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်�ုျး�နိုငိ်် ်စီစီရ်းဇဝှတွ�်�ုျး�အပွဲါအဝှင် ်၂၀၁၆ နိုငိ်် ်
၂၀၁၇ တွငွ် ်ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျးလှို�ူျ���အရေပွဲ် လှို�ူျ���တွး�ု�တွပ်ြ�တွ�်နုိုငိ်် ်လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်ု
�ျး�အတွကွုပ်ွဲါ တွးဝှန်ရ်ှိိ���ူျး�ပြ�စီ�်ကုပွဲါ�ညှိ။် 

ရေရး�စီးခုျ�ပ်ွဲ၏ ပွဲဒုီ�် ၁၈(ကု)တွငွ် ်“စီစီတ်ွပ်ွဲ�း� (��ု ်) စီစီတ်ွပ်ွဲ�း�အပြ�စီ ်စီင်စ်ီစီရ်ေဆီးင်ရွ်ကုရ်ေန်�”ူအး� “၎င်�်၏ 
ကုပ်ွွဲကု��နုိုငိ်် ်ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ�ရုေအးကုရ်ှိိ� တွပ်ွဲ�ွ���ျး�ရေ�ကုးင််”် ��ု�်ဟုတုွ ်“အဆီ�ပုွဲါတွပ်ွဲ�ွ���ျး�အရေပွဲ် ရေကုးင်�်နွ်စ်ီးွထွ�န်�်
ခုျ�ပ်ွဲရန် ်ပွဲျကုက်ုကွု�်ရုေ�ကုးင််”် နို�ငု်င််းတွကုး ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ပြ�စီရ်ေပွဲ်လှိုးရေ�းအခုါ တွစီဦ်း�ခုျင်�်��ီပြခုး� ရးဇဝှတွ�်ု
အရ တွးဝှန်ယ််/ူတွးဝှန်ခ်ုး�ရုှိိ�ရေစီရန် ် ရေဆီးင်ရွ်ကုန်ို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဆီကုလ်ှိုကု၍် ရးဇဝှတွ�်ဆုီ�ငု်ရ်း တွးဝှန်ခ်ုး�ကုု�ု
တွညှိရ်ေဆီးကုရ်န်အ်တွကွု ် စီစီတ်ွပ်ွဲ�း��ညှိ ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကု၍် ��ခု��်င််၊် ��ရ�ညှိပ်ြ�စီ�်လှို� ု
အဆီ�ပုွဲါရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ုတွး�ဆီ�ီ၊ နိုိ��်နိုငိ်�် (��ု ်) အစီအီရင်ခ်ုးရန် ် “၎င်�်၏ လှိုပ်ုွဲပွဲ�ငု်ခ်ုငွ််အ်းဏားရေဘးင်အ်တွငွ်�်� ိ
လှို�အုပ်ွဲ�ညှိ် ်ထွ�ကုု�်င်် ်အရေရ�ယ်ရူေဆီးင်ရွ်ကု�်�ုျး� ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲ��ု ် ပွဲျကုက်ုကွုခ်ု�ပ်ြခုင်�်”ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 

�း�ယ်ရှိိ� ကုျ��လှိုနွ်�်�ူျး�ကု� ု တွးဝှန်ယ််�ူဆုီ�ငု်ရ်း �အီ�ရီု ရေလှို�ရပ်ွဲ (��ု ်) တွးဝှန်ယ််�ူဆုီ�ငု်ရ်း န်ညှိ�်လှို�်��ျး� 
(modes of liabilities) ရေအးကု ်ရေရး�စီးခုျ�ပ်ွဲ၏ ပွဲဒုီ�် ၂၅ အရ တွးဝှန်ခ်ုးခု�ငု်�်နို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။် (၁) ရးဇဝှတွ�်ကုု� ု
တွ�ကုုရ်ုံး�ုကု ်(��ု ်) �ယွ်၀်�ကုု ်ကုျ��လှိုနွ်ပ်ြခုင်�် (��ု ်) ပွဲ�ူရေပွဲါင်�်ကုျ��လှိုနွ်ပ်ြခုင်�် (၂) ရးဇဝှတွ�် ုကုျ��လှိုနွ်ရ်န် ်အ��န် ်ရ်ေပွဲ�
ပြခုင်�်၊ အ�န်း�ခုးရေလှိုှးကုတ်ွင်ပ်ြခုင်�် (��ု ်) တွ�ကုုတ်ွနွ်�်ပြခုင်�် (၃) ရးဇဝှတွ�်ကုုျ��လှိုနွ်ရ်းတွငွ် ် အရေထွးကုအ်ကုပူြပွဲ�
ပြခုင်�်၊ အး�ရေပွဲ�ပြခုင်�် (��ု ်) ကုညူှိပီြခုင်�် ��ု�်ဟုတုွ ်(၄) ရးဇဝှတွ�် ုကုျ��လှိုနွ်ရ်းတွငွ် ်�ျး�စီးွ အး�ပြ�ညှိ်က်ုညူှိပီြခုင်�်�ျး�

အးဏား���်��ကုု� ု
ဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း 
လှိုထူွ ုဆီနိုဒ
ထွတုွရ်ေ�းပ်ွဲွ��ျး�
အ�ကုး� ရန်က်ုနု်ရ်ှိိ� 
ဗိုဟု�ဘုဏာ်
အရေဆီးကုအ်ဦး� 
ရေရှိိ�တွငွ် ်စီစီ�်း�
တွစီဦ်း�နိုငိ်် ်စီစီ်
တွင််က်ုး�တွစီစ်ီ�ီ� ိ
ကုင်�်လှိုညိှိ်လ်ှိုျကုရ်ှိိ�
�ညှိက်ု� ုရေတွွ�ရစီဉ်။ 
©SA၊ 
ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၁၅ 
ရကု၊် ၂၀၂၁။ 
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အရေပွဲ် အရေပြခုခုး၍ ICC �ညှိ ်န်ညှိ�်လှို�်��ျး�စီးွပြ�င်် ်တွးဝှန်ရ်ှိိ�� ူ��ီပြခုး�တွစီဦ်း�ခုျင်�်စီကီု� ုရေ�းထ်ွတုွန်ို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 
ဤ တွးဝှန်ယ််�ူဆုီ�ငု်ရ်းန်ညှိ�်လှို�်�ကု� ုရေအးကုတ်ွငွ် ်အကုျယ်တ်ွဝှင်် ်ရေဆီ�ွရေနို�ွထွး�ပွဲါ�ညှိ။်

(စီစီ/်ရ�ရေပြပွဲ� ၁၁ ဦး�နိုငိ်် ်စီစီ�်ထုွ�်�(ဆီ�)ပွဲဂု္ဂဂ��လှို ်၆ ဦး�အပွဲါအဝှင်)် စီစီန်ိုငိ််ရ်�အရင်�်အပြ�စီ�်ျး�ကု ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို 
၁ ရကုရ်ေန်�်စိီ၍ အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်အူရေပွဲ် ပြ�န်�်းအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ရေန်ရးအနိုိး ် စီန်စီတ်ွကုျတွ�ကုုခ်ု�ကုု�်နုိုငိ်် ်
စီပ်ွဲလှိုျဉ်�ကုး ကုျ��လှိုနွ်�်�ူျး�၏ အခုျကုအ်လှိုကု ် အရေထွးကုအ်ထွး��ျး�နိုငိ်် ် အဆီင််ဆ်ီင််အ်��န် ်ရ်ေပွဲ��ဆုီ�ငု်ရ်း 
အရေပြခုအရေန်�ျး�ကု� ု ခု�ငု်ခ်ု�ငု်�်း�းတွင်ပ်ြပွဲနို�ငု်ရ်ေအးင် ် ကုညူှိခီု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ရ��ျး�၏ ရုံးးု�တွငွ်�်�တိွတ်ွ�်�နိုငိ်် ် ပြ�န်�်း်
စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ စီစီရ်ေရ�ဆီ�ငု်ရ်းလှို�်�ညွှနှ်စ်ီးအပ်ုွဲအပွဲါအဝှင် ်အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ရုံးးု�တွငွ်�်�တိွတ်ွ�်� ၇ ခု�ုးိလှိုညှိ�် 
ထွပ်ွဲရေလှိုးင်�် �ကုရ်ေ��ျး�ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 

ဤစီးကု� ု ရေရ��း�ခုျ�န်အ်ထွ� တွ�ကုျ�နိ်က်ုန်မ်ြို့ပီွဲ� အစီရီင်ခ်ုးစီး၏ ရေန်းကုဆ်ီကုတ်ွွ�၌ ပွဲါရှိိ�ရေ�းနို�ငု်င််းအနိုိး ် စီစီစ်ီခုန်�်
တွညှိရ်ေန်ရး ၁၀၄၀ ခုတုွငွ် ်ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ၏ တွ�ငု်�်စီစီဌ်ားန်ခုျ�ပ်ွဲ၊ စီစီရ်ေရ�ကုပ်ွွဲကု��ဌုားန်ခုျ�ပ်ွဲ၊ ရေပြခုပြ�န်တ်ွပ်ွဲရင်�်�ျး�
နိုငိ်် ်ရေပြခုလှိုျင်တ်ွပ်ွဲရင်�်�ျး�၏ အရေပြခုစီ�ကုုတ်ွညှိရ်ေန်ရး�ျး�ပွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

စီစီ�်ထုွ�်�ဆီ�ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�၏ �တွင်�်အရင်�်အပြ�စီအ်ရ အ��န် ်ရ်ေပွဲ�ကုပ်ွွဲကု��တုွးဝှန်န်ိုငိ်် ်ပွဲတွ�်ကု၍် အးဏား���်�
�အုမြို့ပီွဲ� ခုျကုခ်ုျင်�်ဆီ��ုလှို� ု ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ �င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�်ညှိ ် “နို�ငု်င််းရေတွးစ်ီ�ီး 
အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�ရေကုးင်စ်ီ”ီ �ွ��စီညှိ�်ပြခုင်�်အရေပွဲ် လှိုအူ�ျး�ဆီန်က်ုျင််�်ကုု� ုတွနု် ်ပ်ြပွဲန်ရ်န် ်“အထွ�ူတွပ်ွဲ” အ�စီ ်တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု
�ွ��စီညှိ�်ခု��်ညှိ။် ၎င်�်ကု� ု ဒီတုွ�ယ်ဗို�လုှို�်း�ခုျ�ပ်ွဲစီ��ုဝှင်�်၊ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲပြ�ထွနွ်�်ဦး� (စီစီတ်ွကုက ��လုှို ် - နိုစိီ ် (အ�တိွစ်ီဉ်) ၂၅ 
“DSA-25”)၊ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲရေ�းင်ရ်ေ�းင်ရ်ေအ� (DSA-25) နိုငိ်် ် ဒီတုွ�ယ်ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲကြီးကု�ီ ���ုပြ�င််ထ်ွနွ်�် (DSA-30) စီရေ�း 
ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲကြီးကု�ီ ၄ ဦး�� ိဦး�စီ�ီ�ညှိ။် 

အထွ�ူ�ပြ�င်် ်ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွး ်အပြပွဲင်ဘ်ကု၌်လှိုပ်ုွဲရှိးိ�ရေန်ရေ�း အထွ�ူတွပ်ွဲအး� ယ်ခုင်က်ု စီစီ�်း��ျး�လှိုပ်ုွဲရှိးိ�ရေလှို ်
�ရှိိ��ညှိ် ်မြို့���ကြီးကု�ီ၊ မြို့����င်ယ်�်ျး�ရှိိ� တွပ်ွဲ�ွ���ျး�ကု� ုတွပ်ွဲပြ�န် ် ်ကုပ်ွွဲကု�ခုငွ်် ်စီစီအ်းဏားကု� ုရေပွဲ�အပ်ွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။် စီစီတ်ွပ်ွဲ
အရင်�်အပြ�စီ�်ျး�အရ အထွ�ူတွပ်ွဲ၏ အ��န် ်�်ရဘ� အ��န် ်ရ်ေပွဲ�ကုငွ်�်ဆီကုအ်စီဉ်ထွ�� ိအပြခုး��ညှိ�်�ူှ ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရှိိ� 
အရပ်ွဲ�း��ျး�ရေန်ထွ�ငု်ရ်းမြို့���� ပြပွဲ�ျး�နိုငိ်် ်မြို့����န်ယ်�်ျး�အတွငွ်�်��ု ် စီစီတ်ွပ်ွဲကု� ုရေရွ�လှိုျး�ခုငွ််�်ရှိိ�ပွဲါ။

ရန်က်ုနု်တ်ွငွ် ်
�တွလ်ှို ၂၈ ရကုရ်ေန် ်
ကု အးဏား���်��ု
ကု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း 
ဆီနိုဒပြပွဲ��ုျး�ကု� ုနိုိ��်
နိုငိ်�်မြို့���ခုငွ်�်ခု��်ညှိ် ်
ပြ�စီစ်ီဉ်တွစီခ်ုု
အတွငွ်�် ပြ�န်�်းစီစီ်
အးဏား���်� 
အင်အ်း�စီ�ုျး�� ိ
�တွပ်ြ�တွပ်ြခုင်�်ကု� ု
ခုးခု�ရ်�ညှိ် ်ဆီနိုဒပြပွဲ
�တူွစီဦ်း�၏ န်�ူ�
ကု� ုရေဆီ�ွျ���
ရေတွးစ်ီပ်ွဲ�တူွစီဦ်း�
� ိရေန်းကုဆ်ီး�ု
အရေန်ပြ�င်် ်
နိုတုွဆ်ီကုအ်န်�်�
ရေ�ခုရေန်ပွဲး။ု ©SA၊ 
�တွလ်ှို ၃၀ ရကု၊် 
၂၀၂၁။
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အဓုကျ အကြံကျပံြုပ်ုချူျကျမ််းျား 
ပြ�န်�်းစီစီအ်းဏား���်အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ု အရေရ�ယ်ပူြခုင်�်�ခုးရဘ� ကုျ��လှိုနွ်လ်ှိုျကု ် ရှိိ�မြို့ပီွဲ� 
နို�ငု်င််းတွကုး မြို့င်��်�ခုျ�်�ရေရ�နိုငိ်် ်လှိုးပုြခုး�ရေရ�ကု� ုမြို့ခု��်�ရေပြခုးကုလ်ှိုျကုရ်ှိိ�ပွဲါ�ညှိ။် ဤ အစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်UN အ�ွ��ဝှင််
နို�ငု်င််း�ျး�၊ UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ၊ီ အးဆီယီ်းနိုငိ်် ်တွပြခုး�အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�အး� ရေပွဲ�အပ်ွဲ�ညှိ် ်အ�ကုးပြပွဲ�ခုျကု�်ျး�
အပွဲါအဝှင် ် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု နို�ငု်င််းအနိုိးအ်ရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်ကုု� ု ရပ်ွဲတွန် ်ရ်န်န်ိုငိ်် ်
တွညှိ်�်တွက်ုစုီး�ရန် ်အ�ကုး�ခုျကုရ်ေပွဲါင်�် ၂၈ ခုကုု� ုပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း
��ုျး�ကု� ုတွနု် ်ပ်ြပွဲန်�်ညှိ် ်နို�ငု်င််းတွကုး အရေရ�ယ်ရူေဆီးင်ရွ်ကု�် ုအး�န်ညှိ�်ပြခုင်�်�ညှိ ်����နိုငိ်် ်����နို�ငု်င််းကု� ုကုးကုယွ်�်�ု ် 
ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး� လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်ရ်န် ်ဆီး�ုပြ�တွရ်ပြခုင်�်၏ အဓ�ကု အရေ�ကုးင်�်အရင်�်ပြ�စီရ်ေလှို�ညှိ။် အးဏား���်�
အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် တွ�ငု်�်ရင်�်�း�ပြပွဲညှိန််ယ်ရ်ှိိ� ကုးလှို�ကုးစီစီပ်ွဲွ��ျး�ကု� ု အရှိိ�န်တ်ွ��ုပြ�ိင််ခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� နို�ငု်င််းစ်ီ�ီပွဲးွ�ရေရ�ကု� ု ထွ��ုဆီင်�်
ရေစီခု��်ညှိ။် ပွဲ��ု�ရုေကုးင်�်�နွ်ခ်ု�ငု်�်းရေ�း နို�ငု်င််းတွကုးအရေရ�ယ်�ူကုု� ု ခုျကုခ်ုျင်�်�ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု�လ်ှိုှင် ် ပြ�န်�်း�ညှိ ်
နိုစိီရ်ှိညိှိလ်ှို�ျး�စီးွ စီစီတ်ွပ်ွဲ၏တွ�ကုုရ်ုံး�ုကု ် အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�၊ု ရှိညိှိလ်ှိုျး��ကုန် ်�်ကုး�ညှိ် ် လှိုကုန််ကုက်ု�ငု် ် ပွဲဋိ�ပွဲကုခနိုငိ်် ်
ထွပ်ွဲရေလှိုးင်�် အရေရ�ယ်ပူြခုင်�်�ခုးရဘ� ကုျ��လှိုနွ်ရ်ေ�း အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုု ် ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်ု
�ျး� စီရေ�းအနိုတရးယ်�်ျး�နိုငိ်် ်�ကုး�ရေတွွ�ရနို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။်

တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်အုဆီး�ု�တွရ်န်န်ိုငိ်် ် ဆီ��ုဝှါ�လှိုး�ညှိ် ် အရေပြခုအရေန်ကု� ု တွး�ဆီ�ီရန် ် UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီညှိ ်
အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ရေလှိုယ်းဉ်ဆီ၊ီ ဝှင်ရ်ေင်နွိုငိ်် ် ရေင်ရွေ�ကု�ဆီ�ငု်ရ်း ဝှန်ရ်ေဆီးင်�်�ုျး� ရရှိိ�ရေန်�ကုု� ု ပွဲ�တွပ်ွဲင်�်ညှိ် ်
ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး�နိုငိ်် ်ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအရေပွဲ် ကု�း့လ်ှိုကုန််ကုက်ုနု်�်ယွ်ခ်ုငွ်် ်တွး�ပြ�စီ�်�န် ်က်ု� ုခုျ�တိွ�်ညှိ် ်ရေပြ�
ရှိငိ်�်ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကု ် တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ခုျကုခ်ုျင်�် ခုျ�တိွက်ုး စီးစုီ�်�စီစီရ်ေဆီ�မြို့ပီွဲ� စီွ�ခုျကုတ်ွင်န်ို�ငု်ရ်န် ် ဤအရေရ�ကု� ု
နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွတ်ွရး�ရုံးးု� (ICC)��ု ် လှိုွ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ��င််ပ်ွဲါ�ညှိ။် အကုယ်၍် ဤဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုက်ု� ုလှိုးပုြခုး�ရေရ�
ရေကုးင်စ်ီ၏ီ အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််းတွစီခ်ုခုုကုု ဗီိုတွ�အုးဏား�း�ု ပွဲယ်ခ်ုျခု�ပ်ွဲါကု အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး��ညှိ ် ယ်ကူုရ�န်�်အရေပွဲ်  
�တွရး�ကုျ��ရေကုျး�်နုိုငိ််ပ်ွဲတွ�်ကု၍် လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ၏ီ ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုအ်း� ရုုံးရှိးိ�� ိဗီိုတွ��ုး�ုပွဲယ်ရ်ှိးိ�ပြခုင်�်ကု� ု
တွနု် ်ပ်ြပွဲန်�်ညှိ် ် အရေန်ပြ�င်် ် ၂၀၂၂ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂၈ တွငွ် ် ကုျင်�်ပွဲပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု��်ကု��်�ု ် UN အရေထွရွေထွညွှိလီှိုးခုးတွငွ် ်
အရေရ�ရေပွဲ် အထွ�ူအစီညှိ�်အရေဝှ�တွစီရ်ပ်ွဲကု� ုကုျင်�်ပွဲရန် ်ကြီးကု���ပွဲ�်��င််ရ်ေပွဲ�ညှိ။် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းတွငွ်ပ်ြ�စီရ်ေပွဲ်ရေန်ရေ�း 
အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုု ် ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း��ုျး�ကု� ု အဆီး�ု�တွရ်န် ် ပွဲ�ူရေပွဲါင်�်ရေဆီးင်ရွ်ကုရ်ေရ�အပြ�စီ ် ၎င်�်ကု��်�ု ် 
အစီညှိ�်အရေဝှ�တွစီရ်ပ်ွဲကု� ုစီစီီဉ်�င််ပ်ွဲါ�ညှိ။်

UN အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး� အထွ�ူ�ပြ�င်် ်အးဆီယီ်း�ညှိ ်ရေရွ�ရေကုးကုခ်ုးလှိုတွွရ်ေတွးအ်�တွ�်ျး�နိုငိ်် ်တွပြခုး�ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�
ပြ�င်် ် ၂၀၂၁ ဧမြို့ပီွဲလှိုတွငွ်�ွ်��စီညှိ�်ခု�ရ်ေ�း ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ အ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ�အစီ��ုရ (NUG)နိုငိ်် ် ခုျ�တွဆ်ီကု်
ရေဆီးင်ရွ်ကုမ်ြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီကုု� ု �ညှိ�်ညှိ်န်ို�ငု်င််းရေရ� တွရး�ဝှင်�်�ုျ���� ိ �ရေပွဲ���ရေစီရန် ် ရေရှိးိင်�်ကုဉ်
�င််�်ညှိ။် အစီ��ုရအး�လှိုး�ု�ညှိ ် NUG � ိ ကု�ယု်စ်ီး�ပြပွဲ��ညှိ် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ တွရး�ဝှင်ရ်ေရွ�ရေကုးကုခ်ုး 
ရေခုါင်�်ရေဆီးင်အ်း�လှိုး�ုကု� ုအ��အ�တိွပ်ြပွဲ��င််�်ညှိ။် UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီ ိခုျ�တိွ�်ညှိ် ်စီပီွဲးွ�ရေရ�ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်ု
�ျး��ရှိိ�ရေ�းလ်ှိုညှိ�် အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး�အရေန်ပြ�င်် ် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ဝှင်ရ်ေင်အွရင်�်အပြ�စီက်ု� ု ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ရန် ်
ပွဲ�ူရေပွဲါင်�်ရေဆီးင်ရွ်ကု�်င််ရ်ေပွဲ�ညှိ။် ပွဲဂု္ဂဂလှို�ကု လှိုပ်ုွဲင်န်�်�ျး��ညှိ ်ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်၎င်�်နိုငိ်် ်ပွဲတွ�်ကု�်ညှိ်အ်�ွ��
အစီညှိ�်�ျး�နိုငိ်် ် စီ�ီပွဲးွ�ရေရ�လှိုပ်ုွဲင်န်�်�ျး� လှိုပ်ုွဲကု�ငု်ပ်ြခုင်�်ကု� ု ရေရှိးိင်�်ကုဉ်�င််�်ညှိ။် ထွ��ု�ုရ်ေရှိးိင်�်ကုဉ်�ကုရးတွငွ််
လှိုညှိ�် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီအုး� ရေင်ဝွှင်ရ်ေပွဲါကုက်ု� ု�ရေပွဲ���ရေအးင် ်တွးဝှန်ရ်ှိိ�ရှိိ� ရေရှိးိင်�်ကုဉ်�င််ပ်ွဲါ�ညှိ။်

ရေန်းကုဆ်ီး�ုအရေန်ပြ�င်် ်ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်နို�ငု်င််းရေရ�အကုျဉ်��း�အး�လှိုး�ုကု� ုကုငွ်�်လှိုး�ုကုွတွ ်ခုျကုခ်ုျင်�် လှိုတှွရ်ေပွဲ�
မြို့ပီွဲ� ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်န်ိုငိ်် ် �ူ၏် အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် ခုျကုခ်ုျင်�် ရေန်းကုဆ်ီတုွ၍် အစီလုှို�ကုု ်
အပြပွဲး�လှို�ကုု ်ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ်တွးဝှန်ယ််၊ူ တွးဝှန်ခ်ုး� ုရေ�ခုျးရေစီရန် ်နို�ငု်င််းတွကုး 
တွရး�ရေရ�ယ်နိုတရး��ျး�နိုငိ်် ်ပွဲ�ူရေပွဲါင်�်ရေဆီးင်ရွ်ကု�်င််�်ညှိ။် 





“Nowhere is Safe“

ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် �ညှိ�်ညှိ်တ်ွ�ငု်�်နိုငိ်် ် ပြပွဲညှိန််ယ်�်းိ� ိ �ပွဲါဝှင်�်ညှိ် ် ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွးန််ယ်ရ်ေပြ�
အပွဲါအဝှင် ်ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ တွ�ငု်�်နိုငိ််ပ်ြပွဲညှိန််ယ် ်၁၁ ခုတုွငွ်တ်ွညှိရ်ှိိ�ရေ�း မြို့����န်ယ် ်၂၉ ခုရုှိိ� ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို
� ိဒီဇီင်ဘ်းအတွငွ်�် ရေဆီးင်ရွ်ကုခ်ု�ရ်ေ�း အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပွဲါင်�် ၁၂၈ ခုကုု� ုအရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ထွ�ငု်�်နို�ငု်င််းရှိိ� 
ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�် ိဒီကုုခ�ညှိ ်၆ ဦး�နိုငိ််လ်ှိုညှိ�် ထွပ်ွဲရေလှိုးင်�် အင်တ်ွးဗိုျ���ျး�ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဤအစီအီရင်ခ်ုး
စီး�ညှိ ်အ�ကုရ်ေဘ��လိှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�နိုငိ်် ်�ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ��ျး�၊ ပြ�န်�်းရ်ေဆီ�ဝှါ�ကုွ�်�ကုျင််
��ူျး�၊ စီစီရ်ေပြပွဲ�နိုငိ််ရ်�ရေပြပွဲ��ျး�၊ �တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�နိုငိ်် ်ရေရှိိ�တွန်�်� ိဆီနိုဒပြပွဲခု��်ကု��ူျး�၏ ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု်
�ျး�ကု� ုအဓ�ကု အရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် အစီရီင်ခ်ုးစီး�ညှိ ်Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center � ိရရှိိ�
ခု�ရ်ေ�း ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ၏ ရုံးးု�တွငွ်�်အခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�ကု�လုှိုညှိ�် အရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ဤအစီအီရင် ်
ခုးစီးကု� ုပြပွဲင်ဆ်ီင်ရ်းတွငွ် ်Fortify Rights နိုငိ်် ်the Schell Center တွ�ု�်ညှိ ်စီစီ�်ထုွ�်�(ဆီ�)ပွဲဂု္ဂဂ��လှို ်၆ ဦး�နိုငိ်််
လှိုညှိ�် ဆီကု�်ယွ်စ်ီကုး�ရေပြပွဲးခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ၎င်�်တွ�ုတ်ွငွ် ် တွပ်ွဲရင်�်တွစီခ်ုကုု� ု ကုပ်ွွဲကု�ရ�ညှိ် ် ဒီတုွ�ယ်
ဗို�လုှို�်း�ကြီးကု�ီ ၁ ဦး�၊ ဗို�လုှိုက်ြီးကု�ီ ၃ ဦး�နိုငိ်် ်ဗို�လုှို�်း� ၂ တွ�ုပ်ွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် ဤဆီကု�်ယွ်စ်ီကုး�ရေပြပွဲးဆီ��ု�ုညှိ ်
နို�ငု်င််းအနိုိး ် စီစီစ်ီခုန်�်�ျး�၏ တွညှိရ်ေန်ရး�ျး�ကု� ုရေ�းထ်ွတုွန်ို�ငု်ရ်ေအးင် ်ကုညူှိရီေပွဲ�ခု��်ညှိ။် 

�ရုေတွ�န်နိုငိ်် ် အစီအီရင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ရေရ�အ�ွ���ညှိ ် အဂ္ဂေလှို�ပ်ွဲ-ပြ�န်�်း ဘး�းပြပွဲန်�်�ုျး�အပွဲါအဝှင် ်
ပြ�န်�်းဘး�းစီကုး�ပြ�င်် ် အရညှိအ်ရေ��ွကု�အုရေပြခုခုး�ညှိ် ် အင်တ်ွးဗိုျ���ျး�ကု� ု ရေဆီးင်ရွ်ကုခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် 
ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးအတွကွု ်အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပြ��ကုး�ခု��်အူး�လှိုး�ု�ညှိ ်အင်တ်ွးဗိုျ��နိုငိ်် ်အ�ျး�ပြပွဲညှိ�်�ူ� 
ထွတုွပ်ြပွဲန်�်ညှိ် ်  ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�အတွကွု ်  ကြီးကု��တွင်�်ရေဘးတွညူှိခီုျကုက်ု� ု    လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲစီးွ ရေပွဲ�ခု��်ကု
ပွဲါ�ညှိ။်  ဤ အစီအီရင်ခ်ုးစီးအတွကွု ်အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပြ�ဆီ��ု ူ�ညှိ�်တူွစီဦ်း�တွစီရ်ေယ်းကု�် ိအခုရေ�ကု�ရေင် ွ
ရယ်ခူု�ပ်ြခုင်�်�ရှိိ�ပွဲါ။ ရေပြ�ဆီ��ုအူး�လှိုး�ုအး� အင်တ်ွးဗိုျ��ရညှိရွ်ယ်ခ်ုျကု၊် စီ�တွလ်ှို�လုှိုကုရ်ရေဆီးင်ရွ်ကု�်နုိုငိ်် ်
�ှရေဝှခု��်ညှိ် ် �တွင်�်အခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�အး� �ညှိ�်�ု�်ညှိပ်ွဲး ု အ�း�ုပြပွဲ��ညှိပ်ြ�စီရ်ေ�ကုးင်�်ကု� ု
အရေ�ကုးင်�်�ကုး�ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် တွခုျ���ကု ၎င်�်တွ�ု၏် ထွကွုဆ်ီ�ခုုျကု�်ျး�ကု� ုပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်းလှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲရေ�း 
စီးစုီ�်�စီစီရ်ေဆီ�ရေရ�ယ်နိုတရး� (IIMM)၊ ကု�း့ကုလုှို��ဂ္ဂဂ လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ဆီ�ငု်ရ်း �ဟုး�င်�်ကြီးကု�ီရုံးးု�နိုငိ်် ်
ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်းလှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ� အထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်ရ်ုံးးု� တွ�ုအ်း��ှရေဝှရန်က်ု�လုှိုညှိ�် �ရေဘးတွခူု��်ကု
ပွဲါ�ညှိ။် အ�ကုရ်ေဘ�� ိ လှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�နိုငိ်် ် �ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ��ျး�၏ အ�ညှိ�်ျး�၊ 
အင်တ်ွးဗိုျ��ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲ�ညှိ် ်ရေန်ရး�ျး�နိုငိ်် ်အပြခုး� ကု�ယု်ရ်ေရ�အခုျကုအ်လှိုကုအ်ရေ��စီ�တွ�်ျး�ကု� ုလှိုးပုြခုး�ရေရ�
အရ ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး� ိ ထွ��်ခုျန်ထ်ွး�ပွဲါ�ညှိ။် �ပြ�စီ�်ရေန်�တွ�်တိွရ်ေ�းပ်ြပွဲရလှိုှင်လ်ှိုညှိ�် 
�ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ� (��ု ်) အ�ကုရ်ေဘ�လှိုတွွရ်ေပြ�းကုလ်ှိုး��ူျး�၏ အ�ညှိလ်ှိုှ�ကု��ုး ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး
တွငွ် ်အ�း�ုပြပွဲ�ပွဲါ�ညှိ။်

Fortify Rights �ညှိ ်၂၀၂၁ �တွလ်ှို� ိရေ�လှိုအတွငွ်�် လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်ဆုီ�ငု်ရ်း အပြ�စီအ်ပွဲျကု်
ရေပွဲါင်�် ၁၁၅၃ ခုနုိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း လှိုတူွ�ငု်�်ရယ်နူို�ငု်�်ညှိ် ် အခုျကုအ်လှိုကု ် �ီဒီယီ်း (Open Source 
Information Media) � ိ အခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�ကု� ု စီရုေဆီးင်�်ခု�မ်ြို့ပီွဲ� “��်�ဆီ�ီပြခုင်�်/ထွ�န်�်���်�ပြခုင်�်”,  
“ရုံး�ုကုန်ိုကိုပ်ြခုင်�်/အန်းတွရ”, “�တွပ်ြ�တွပ်ြခုင်�်/လှိုရူေ�အရေလှိုးင်�်”အပွဲါအဝှင် ်အ��ုအ��်ပွဲစီစညှိ�်နိုငိ်် ်ဘး�း
ရေရ�အရေဆီးကုအ်ဦး��ျး�ကု� ု �ျကုစ်ီ�ီပြခုင်�်ကု��်�ု ် အပြ�စီအ်ပွဲျကု�်ျး�ကု�လုှိုညှိ�် အခုန်�်ကုဏ္ဍအလှို�ကုု ်
စီန်စီတ်ွကုျ စီစီီဉ်ထွး�ရှိိ�ပွဲါ�ညှိ။် အဆီ�ပုွဲါ�တွင်�်ခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�ကု� ု �တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�နိုငိ်် ် 
လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�အပွဲါအဝှင် ် ��ီပြခုး�လှိုပူွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�ကု ၂၀၂၁ �တွလ်ှို� ိ
ရေ�လှိုအတွငွ်�် Twitter၊ Facebook နိုငိ်် ် �တွင်�် Website �ျး�တွငွ် ် တွင်ခ်ု��်ကုပြခုင်�်ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 
ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ်Fortify Rights �ညှိ ်�ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး�အး�ပြ�င်် ်တွန်�်��ုရှိိ�နို�ငု်�်ညှိ် ်ရေဒီတွး
�ျး�ကု�ခုုွ�ထွတုွခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� ��ကုဆ်ီ�ငု်ရ်ေ�း ရေဒီတွးနိုငိ်် ် �လှို�အုပ်ွဲ�ညှိ် ် ရေဒီတွး�ျး��ပွဲါရေအးင် ် စီစီရ်ေဆီ�ခု�်
ပွဲါ�ညှိ။် �ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး�အး�ပြ�င်် ် တွန်�်��ုရှိိ�နို�ငု်�်ညှိ်ဟ်ု ု ဆီး�ုပြ�တွထ်ွး�ရေ�း 
အခုျကုအ်လှိုကု�်ျး�တွငွ် ်လှို�ူတွ�် ု(��ု ်) ရုုံးပ်ွဲအရေလှိုးင်�်ရေပွဲါင်�် ၃၀၅ ခု၊ု ��ီပြခုး�တွစီဦ်း�ခုျင်�် (��ု ်) အပ်ုွဲစီု
လှို�ကုုက်ု� ု��်�ဆီ�ီ� ု (��ု ်) ထွ�န်�်���်��ရုေပွဲါင်�် ၅၀၅ ခု၊ု ရုံး�ုကုန်ိုကို�် ု (��ု ်) ဒီဏာရ်းရရေစီ�ရုေပွဲါင်�် ၂၃၁ ခုနုိုငိ်် ်
အပြခုး�ဆီကုစ်ီပ်ွဲအ�ကု�်��ကု�်ရုေပွဲါင်�် ၁၁၂ တွ�ုပ်ွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

နည်းး်လမ််းး (Methodology)



အးဏား���်�စီစီအ်ပ်ုွဲစီ�ုရိေန်မြို့ပီွဲ�  
ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ် နိုိ��်န်င်�်မြို့���ခုငွ်�်��ုျး� 
အ�ကုရ်ေ�ရေစီနို�ငု်ရ်ေလှိုးကု�်ညှိအ်ထွ� 
�ဆီ��ုဝှါ�လှိုးခုင် ်ရကုပ်ွဲ�ငု်�်အလှို�တုွငွ် ် 
ရန်က်ုနု်မ်ြို့����၏ လှို�်�တွစီရ်ေန်ရး 
ညှိအခုျ�န်�်ရေတွးတ်ွငွ် ်ပြ�န်�်း 
စီစီအ်ပ်ုွဲစီ၏ု တွင််က်ုး�တွစီစ်ီ�ီ  
ပြ�တွ�်းွ��ညှိက်ု� ုမြို့����ခုးပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိ
�ကုညှိ်ရ်ေန်စီဉ်။ ©SA၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို 
၁၄ ရကု၊် ၂၀၂၁။ 



ရန်က်ုနု်၊် စီ�်�ရေခုျးင်�်မြို့����န်ယ်အ်တွငွ်�်ရှိိ� ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ�
တွစီခ်ုအုတွငွ်�် ရ�တွပ်ွဲ�း�အတွန်�်ရေရှိိ�တွငွ် ်
အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ� ူ
တွစီဦ်း�� ိရေန်မြို့ပီွဲ� ထွ�ီထွ�ီရပ်ွဲကုး လှိုကု�်း�ုရေခုျးင်�်  
�ရေကုေကု� ုထွတုွရ်ေ�းပ်ြပွဲရေန်�ညှိက်ု� ုရေတွွ�ရ�ညှိ။် 
ထွ�ုရ်ေန်းကု ်��ပ်ွဲ��ကုးခုင် ်ရ�တွပ်ွဲ�း��ျး��ရိေန်မြို့ပီွဲ� 
အန်�ီအန်း�ရှိိ� ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�အး� 
ရကုရ်ကုစ်ီကုစ်ီကု ်တွ�ကုုခ်ု�ကုုခ်ု��်ကု�ညှိ။်  
©ရန်န်ို�ငု်ရ်ေအးင်၊် ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂၆၊ ၂၀၂၁။ 



ရန်က်ုနု်၊် စီ�်�ရေခုျးင်�်မြို့����န်ယ်တ်ွငွ် ်ကုျယ်ရ်ေလှိုးင်စ်ီးွ အ�းထွကွုမ်ြို့ပီွဲ� �ီ�ခု��ုရေင်ွ��ျး�ထွကွုရ်ေစီရေ�း လှိုကုပ်ွဲစီဗ်ိုး�ု�ျး�ကု��ုး�ုမြို့ပီွဲ� အးဏား���်��ု
ကု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေန်�ကုရေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု� ုတွ�ကုုခ်ု�ကုုရ်န် ်ခုျဉ်�န်င်�်ဝှင်ရ်ေရးကုလ်ှိုးစီဉ်။ ©မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂၇  ရကု၊် ၂၀၂၁။

ရန်က်ုနု်မ်ြို့����တွစီရ်ေန်ရးတွငွ် ်အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း ဆီနိုဒပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိရေဆီးကုထ်ွး�ရေ�း ယ်းယ်�ီး�ု အတွး�အဆီ�ီတွစီခ်ု�ု ိ
ရေန်မြို့ပီွဲ� �ီ�ခု��ုရေင်ွ��ျး� ထွကွုရ်ေန်�ညှိက်ု� ုရေတွွ�ရစီဉ်။ ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ထွ�� ိတွစီရ်ေယ်းကုက်ု �ီ��တွဘ်�ူတွစီခ်ုကုု� ု�း�ုမြို့ပီွဲ� �ီ�ရေတွးကုက်ု� ုမြို့င်��်�
�တွရ်န်က်ြီးကု���စီး�ရေန်�ညှိက်ု�လုှိုညှိ�် ရေတွွ�ရ�ညှိ။် ©SA၊ �တွလ်ှို ၁၆ ရကု၊် ၂၀၂၁။



ရန်က်ုနု် ်လှိုု�င်မ်ြို့����န်ယ်ရ်ှိိ� အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ�တွစီခ်ုတုွငွ် ်လှိုကုန််ကု�်ပွဲါရေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�� ိပြ�န်�်းစီစီအ်းဏား���်�
အင်အ်း�စီ�ုျး�၏ ပွဲစီခ်ုတွ�်�ုျး�� ိ�တူွ�ုက်ု� ု�တူွ�ု ် ကုးကုယွ်ရ်ေန်�ကုစီဉ်။  ထွ�ရုေန်က်ု ရကုစ်ီကု�်ကု�်��ကု�တွရ်ေ�း နိုိ��်နိုငိ်�်�တုွစီခ်ုအုတွငွ်�်
တွငွ် ်ပြ�န်�်းလှိုးပုြခုး�ရေရ�စီစီအ်င်အ်း�စီ�ုျး��ညှိ ်အန်ညှိ�်ဆီး�ု လှို ူ၆၅ ရေယ်းကုက်ု� ုလှို�ူဆီန်စ်ီးွ ရကုရ်ကုစ်ီကုစ်ီကု ်�တွပ်ြ�တွခ်ု��်ကု�ညှိ။် 
©မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ �တွလ်ှို ၁၄ ရကု၊် ၂၀၂၁။

�နိုတရေလှို�တွ�ငု်�်ရေဒီ�ကြီးကု�ီရှိိ� အးဏား���်��ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း ဆီနိုဒပြပွဲ�ပုြ�စီစ်ီဉ်တွစီခ်ုအုတွငွ်�်တွငွ် ်စီစီအ်းဏား���်� အင်အ်း�စီ�ုျး�ကု� ု
ရင်ဆ်ီ�ငု်ရ်န်အ်တွကွု ်အ�းစီး� ရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်�ျး�ကု� ုဝှတွဆ်ီင်မ်ြို့ပီွဲ� ဒီ�ငု်�်�ျး�ပြ�င်် ်ကုးကုယွ်တ်ွပ်ွဲဆီင်ထ်ွး��ညှိ် ်ရေရှိိ�တွန်�်ရှိိ� ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု� ု
ရေတွွ�ရစီဉ်။ ©ဘ�ဘု�၊ု �တွလ်ှို ၅ ရကု၊် ၂၀၂၁။





ရန်က်ုနု်မ်ြို့����တွငွ် ်ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး��ရိေန်မြို့ပီွဲ� 
အးဏား���်��ကုု�ဆုီန် ်က်ုျင်ရ်ေ�း �ပွဲ�တွပ်ွဲွ� 
တွစီခ်ုအုတွငွ်�်တွငွ် ်လှိုကု�်း�ုရေခုျးင်�်ရေကုေတွ
�ျး�ကု� ုထွတုွရ်ေ�းပ်ြပွဲ�ရေန်�ကု�ညှိ။်  
©SA၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၂၁ ရကု၊် ၂၀၂၁။ 



အ�ျ�����ီ��ျး�၏ အတွငွ်�်ခုးအဝှတွအ်စီး��ျး�ရေအးကုတ်ွငွ် ်ပြ�တွရ်ေလှိုှးကု�်�ပွဲါကု ကုးန်��်တ်ွကု�်ညှိဟ်ု ုအယ်�ူ�ီ��ုျး�အရေပွဲ်�တူွညှိမ်ြို့ပီွဲ� 
ရန်က်ုနု် ်လှိုု�င်မ်ြို့����န်ယ်အ်တွငွ်�်ရှိိ� ဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�ကု လှိုးပုြခုး�ရေရ�စီစီအ်င်အ်း�စီ�ုျး� �တူွ�ုရ်ေန်ရးအတွငွ်�်��ု ် �ဝှင်လ်ှိုးရေစီရန် ်ရညှိရွ်ယ်မ်ြို့ပီွဲ� 
အ�ျ�����ီ�လှိုးခုုျညှိ ်( ရုံး�ု�ရးအထွညှိတ်ွစီ�်ျ��� ) �ျး�ကု� ုလှို�်�တွစီခ်ုအုရေပွဲ်တွငွ် ်လှို�်ိ�ထွး��ညှိက်ု� ုရေတွွ� ပြ�င်ရ်စီဉ်။ ©မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ 
�တွလ်ှို ၅ ရကု၊် ၂၀၂၁။

ရန်က်ုနု် ်တွကုက ��လုှို�် ိဝှန်ထ်ွ�်��ျး��ညှိ ်Civil Disobedience Movement ၏ အရေစီးပွဲ�ငု်�် �ရေကုေတွပြ�စီရ်ေ�း အန်ရီေရးင်�်�ကြီးကု����ျး�
ကု� ုရေ�းပ်ြပွဲထွး�ရေ�း ဆီ�ငု်�်�ရေကုေတွ�ျး� ကု�ငု်ရ်ေဆီးင်ထ်ွး��ကု�ညှိ။်  အ�ျ�����ီ� ကုျန်�်�းရေရ�နိုငိ်် ်ပွဲညှိးရေရ�ဝှန်ထ်ွ�်��ျး��ညှိ ်
အးဏား���်�စီစီအ်ပ်ုွဲစီ၏ု အုပ်ွဲခုျ�ပ်ွဲ�ရုေအးကုတ်ွငွ် ်အလှိုပ်ုွဲလှိုပ်ုွဲကု�ငု်�်�ုရ်န် ်ပြင်င်�်ဆီန်�်ညှိ် ်တွစီန်ို�ငု်င််းလှိုး�ုအတွ�ငု်�်အတွးနိုငိ်် ်လှိုထူွလုှိုပ်ုွဲရှိးိ��ု
ကြီးကု�ီကု� ုအရေစီးဆီး�ု ပွဲါဝှင်ဦ်း�ရေဆီးင်ခ်ု��်ကု��ူျး�ထွ�တွငွ် ်ပွဲါဝှင်�်ညှိ။် ©ရေအးင်န်ို�ငု်စ်ီ��ု၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၅ ရကု၊် ၂၀၂၁။



အးဏား���်��ရုေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ်ရန်က်ုနု်၊် စီ�်�ရေခုျးင်�်မြို့����န်ယ်ရ်ှိိ� ရပ်ွဲကုကွုရ်ေန်ပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိညှိ�ပွဲ�တွ�်ျး�အတွငွ်�် ဒီယ်အ်��ု ရေပွဲါင်�်အ��ု�ျး�
ကု� ုထွရုုံး�ုကုတ်ွ�ီရေန်�ကုစီဉ်။ ©မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ �တွလ်ှို ၂  ရကု၊် ၂၀၂၁။

ရန်က်ုနု်၊် စီ�်�ရေခုျးင်�်မြို့����န်ယ်တ်ွငွ် ်ရပ်ွဲကုကွုရ်ေန်ပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိ�တူွ�ု၏် ရပ်ွဲကုကွုလ်ှိုးပုြခုး�ရေရ�အတွကွု ်ညှိဆီ� ုကုင်�်ရေစီးင််�်ကုရ�ညှိ။် 
အးဏား���်��အုမြို့ပီွဲ� ရန်က်ုနု်မ်ြို့����ရေန် ပြပွဲညှိ�်�ူျး��းိ �တူွ�ု၏် ရေန်ရး ရပ်ွဲကုကွု�်ျး�အတွငွ်�် အ�ကု�်��ကုစ်ီစီရ်ေကုးင်စ်ီ ီလှိုးပုြခုး�ရေရ�စီစီ်
အင်အ်း�စီ�ုျး� ဝှင်ရ်ေရးကုလ်ှိုးပြခုင်�်� ိကုးကုယွ်ရ်န်န်ိုငိ်် ်ရ�နိုငိ််စ်ီစီ�်း��ျး�� ိ��်�စီ�ီရှိးိရေ�ွရေရ�လှိုပ်ုွဲင်န်�်စီဉ်�ျး�နိုငိ်် ်ပွဲကု�်ကုမ်ြို့ပီွဲ�  
တွစီရ်ေယ်းကုက်ု� ုတွစီရ်ေယ်းကု ်အရေ�ကုးင်�်�ကုး�နို�ငု်ရ်န်အ်တွကွု ်ညှိလှိုးပုြခုး�ရေရ� ကုင်�်ရေစီးင််အ်�ွ���ျး�ကု� ု�ွ��စီညှိ�်လှိုး�ကု�ညှိ။် ©မြို့င်��်�စီရုေဝှ
ရေကုျးစ်ီ��ု၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁၃ ရကု၊် ၂၀၂၁။





“Nowhere is Safe“

နောနာကျခံ်ျူသမု်း�င်းး် (Background)

ယ်ခုင်က်ု “ပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီ ု ဗို�းနို�ငု်င််း”ဟု�ု�ခု��်ကုရေ�း ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း�ညှိ ် ၁၉၄၈ တွငွ် ် မြို့ဗို�တွ��ှ ကု�လုှို�နု်အီပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�� ိ
လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲရေရ�ရရှိိ�မြို့ပီွဲ�ရေန်းကု ် ပွဲါလှို�ီန်ဒ်ီ�ီ�ကုုရေရစီကီု� ု ၁၀ စီနုိုစိီတ်ွစီခ်ုစုီး ခုးစီး�ခု��်ကုရပွဲါ�ညှိ။် ထွ�အုရေပြခုအရေန်�ညှိ ်
ဝှန်က်ြီးကု�ီခုျ�ပ်ွဲဦး�နို�ု ိ နို�ငု်င််းအ်ရေပြခုအရေန်တွညှိမ်ြို့င်��်လှိုှင် ် ပြပွဲညှိ�်ူအ်ပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲအပ်ုွဲရေရ� ပြပွဲန်ရ်�ညှိဟ်ုရူေ�းရေ�ှးလ်ှိုင််ခ်ုျကုပ်ြ�င်် ်
လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်စ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ွ���ျး�အး� ယ်းယ်အီ��်ရေစီးင််အ်စီ��ုရ �ွ��စီညှိ�်ရန်�်�တွ�်ကုး�လှို�ကုုခ်ုျ�န် ်၁၉၅၈ �စိီ၍ ရေပြပွဲးင်�်လှို��းွ�ခု�်
ရပွဲါ�ညှိ။် တွပ်ွဲ�ရေတွးက်ု� ု ဦး�စီ�ီခု��်ညှိ် ် ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲရေန်ဝှင်�်�ညှိ ် ၁၉၆၂ ခုနုိုစိီ ် အးဏား���်�� ု ရေအးင်ပ်ြ�င်ခ်ု�ခ်ုျ�န် ် အဆီ�ပုွဲါ
�ရေဘးတွညူှိခီုျကုက်ု� ု ခုျ���ရေ�းကုလ်ှို�ကုုရ်ေလှို�ညှိ။်1 ရေန်ဝှင်�်�ညှိ ် အရေပြခုအရေန် နိုစိီရ်ပ်ွဲအရေပွဲ်�တူွညှိ၍် ပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီု
ဗို�းနို�ငု်င််း၏ န်ယ်ရ်ေပြ�တွညှိတ်ွးခ်ု�ငု်မ်ြို့���ကုု� ု ကုးကုယွ်ရ်န် ် လှို�အုပ်ွဲ�ညှိဟ်ု ု အခု�ငု်အ်�းဆီ��ုညှိ ် - ပွဲထွ�တွစီရ်ပ်ွဲ�းိ နို�ငု်င််း်
ဗိုဟု�ခုုျကု�်ရေဒီ�တွငွ် ် ဆီ��ုဝှါ�လှိုး�ညှိ် ် လှို�ူစုီ�ီပွဲးွ�ဆီ�ငု်ရ်း �ရုံး�ု�ရ�အရေပြခုအရေန်နိုငိ်် ် ဒီတုွ�ယ်�းိ နို�ငု်င််းန်ယ်န််��တွအ်တွငွ်�်
တွညှိရ်ှိိ��ညှိ် ် တွ�ငု်ရ်င်�်�း�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်တ်ွခုျ���၏ အင်အ်း�နိုငိ်် ် အရေရအတွကွု ် ကြီးကု�ီထွးွ�လှိုး�တုွ�ု ်ပြ�စီ�်ညှိ။်2 
အးဏား���်�အစီ��ုရ�ညှိ ် ၁၉၇၄ အထွ� စီစီဥ်ပွဲရေဒီကု�ခုုျ�တိွထ်ွး�ခု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် ၎င်�်၏အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�ကု� ု အလှိုျင်အ်ပြ�န် ်
ရေတွးင််တ်ွင်�်ခု�ငု်�်းရေအးင် ်လှိုပ်ုွဲနို�ငု်ခ်ု��်ညှိ။်3

၎င်�်ကုးလှိုအတွငွ်�် စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်နို�ငု်င််းစ်ီပီွဲးွ�ရေရ�နိုငိ်် ်အစီ��ုရယ်နိုတရး��ျး�တွငွ် ်ခု�ငု်�်းစီးွအပြ�စီတ်ွယွ် ်ရေန်ရးယ်ခူု�မ်ြို့ပီွဲ� ယ်ရေန် ်
ထွ� စီစီ�်နိ်ရ်ေ�း ဒီ�ီ�ကုုရေရစီရီေပွဲ်ထွနွ်�်ရေရ�၏ အဟုန် ်အ်တွး��ျး�အပြ�စီက်ုျန်ရ်ှိိ�ရေန်�ညှိ် ်ပွဲ�ူတွွ�ပြပွဲဿန်း နိုစိီရ်ပ်ွဲပွဲင်ပ်ြ�စီရ်ေလှို
�ညှိ။်4 အစီ��ုရနိုငိ်် ်တွ�ငု်�်ရင်�်း��ျး��ကုး� �ညှိ�်ညှိ် ်အစီ��ုရပွဲးစုီး - ဗို�းတွ�ငု်�်ရင်�်�း�စီ��ု���ု�ညှိ် ်ဗိုဟု�အုဓ�ကု ခုျ�ပ်ွဲကု�ငု််
ရေ�းအစီ��ုရ (��ု ်) ရေဒီ�အးဏားပွဲ�ငု်�် ိလှိုနူ်ညှိ�်စီအုထွ� (အခုငွ််အ်းဏား)အပ်ွဲနိုငိ်�်ထွး�ရေ�း �ယ်ဒ်ီရယ်အ်စီ��ုရ - ကု�ထုွး�ရှိိ�
�င််�်ညှိဆ်ီ��ုညှိ် ် အရေပွဲ် ခုါ���ီပြပွဲင်�်ထွန်�်ညှိ် ် အပြင်င်�်ပွဲးွ���ုျး��းိ အကုျ���ဆီကုအ်ပြ�စီ ် ကုျန်ရ်ှိိ�ခု�ရ်ေပွဲ�ညှိ။်5 ဤ 
အရေပြခုခုးအရေ�ကုးင်�်အရင်�်�ညှိ ် စီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ် တွ�ငု်�်ရင်�်�း�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်�်ျး��ကုး� ပြ�စီပ်ွဲးွ�ဆီ� အ�ကု�်��ကုတ်ွ�ကုုပ်ွဲွ�
�ျး�၏ အဓ�ကုအခုျကုပ်ြ�စီမ်ြို့ပီွဲ� ယ်ရေန်တ်ွ�ငု် ်�ရေပြ�ရှိငိ်�်နို�ငု်ရ်ေ���ညှိ် ်ပြပွဲဿန်းပြ�စီ�်ညှိ။်6

၁၉၇၄ �ွ��စီညှိ�်ပွဲးအုရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီကု�ပုြပွဲဌားန်�်လှို�ကုုပ်ြခုင်�်ကု ပြ�န်�်းဆီ�ရုှိယိ်လ်ှိုစီလ်ှို�်�စီဉ်ပွဲါတွ ီ (�ဆီလှို)ဟု ု ���ကုရေ�း 
ရေရွ�ရေကုးကုခ်ုးတွစီပ်ွဲါတွအီစီ��ုကု� ု အးဏားလှိုွ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ�ခု�ရ်�ညှိ။် အဆီ�ပုွဲါအစီ��ုရအ�ွ��တွငွ် ် အရပ်ွဲ�း�အ�ွ��ဝှင်�်ျး�ကု� ု
ပွဲါဝှင်ရ်ေစီခု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် �ဆီလှို�ညှိ ် စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ�ရုေအးကုတ်ွငွ်�်း အခု�ငု်အ်�းရှိိ�ရေန်ခု��်ညှိ။်7၁၉၈၀ နိုစိီ�်ျး�
ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�်တွငွ် ် ပြ�န်�်းန်ညှိ�်ပြ�န်�်းဟုန် ် ဆီ�ရုှိယိ်လ်ှိုစီစ်ီန်စီ ် ဟုရုေခု်ရေ�း �ဆီလှို၏ စီ�ီပွဲးွ�ရေရ��ဝူှါဒီ�ျး��ညှိ ် နို�ငု်င််းကု� ု
ခုွတွပ်ြခုး�ကုျ�ွ�ရေတွရေစီခု�မ်ြို့ပီွဲ� ၎င်�်�ညှိ ်အယ်အူဆီကုွ�လှိုွ���ူျး�၏ရေဒီါ�ကု� ု �ီ�ရေလှိုးင်ရ်းရေလှိုပွဲင််�်လှို�ပုြ�စီရ်ေစီကုး ၁၉၈၈ 
ဩဂ္ဂတုွလ်ှို ၈ ရကုရ်ေန်န်ိုငိ်် ်အဓ�ကုဆီကုစ်ီပ်ွဲ၍ ပြပွဲညှိလ်ှိုး�ုကုွတွအ်းုကြွကု�အုထွ� ပြ�စီရ်ေပွဲ်ရေစီခု��်ညှိ။် ဩဂ္ဂတုွ ်၈ ရကု ်ရန်က်ုနု််
ရေကုျးင်�်�း��ျး�� ိစီတွင်ခ်ု��်ညှိ် ်ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ��ျး��ညှိ ်နို�ငု်င််းအနိုိးခ်ုျကုခ်ုျင်�် ပြပွဲန် ်န်ို ိး�်းွ�ခု��်ညှိ။်8 ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ��ျး�၏ အရွယ်အ်စီး�
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�းိ ကြီးကု�ီထွးွ�လှိုးခု�မ်ြို့ပီွဲ� “၈၈၈၈ အရေရ�အခုင်�်” အပြ�စီလ်ှို�ူ��ျး�လှိုးကုး ရေထွးကုခ်ုး��ုျး�စီးွကု� ုရရှိိ�ခု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ထွ�ုရ်ေ�ကုးင်် ်၎င်�်
�ညှိ ်ဗို�ရုေန်မြို့��ကုျး�ရေန်မြို့�� ဒီးရုင်�် နို�ငု်င််းရေရ�အရေပြခုအရေန်အတွကွု ်ပွဲထွ�ဆီး�ုရေ�း စီစီ�်နိ်�်ညှိ် ်စီ�န်ရ်ေခု်�တုွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ပြ�စီရ်ေပွဲ်ရေစီ
ခု�ပ်ြခုင်�်ပွဲင် ်ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။်9

၎င်�်ကု� ုလှိုကုန််ကုက်ု�ငု်တ်ွပ်ွဲ�ွ��ျး�� ိရေ�ရေလှိုးကု�်ညှိ် ်အ�ကု�်��ကု�်ပုြ�င််တ်ွနု် ်ပ်ြပွဲန်ခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� ရကုအ်န်ညှိ�်င်ယ်အ်တွငွ်�် လှိုကုန််ကု�်�်
ဆီနိုဒပြပွဲပြပွဲညှိ�် ူ ရေထွးင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွခုန် ်က်ု� ု ရေ�ဆီး�ုရေစီခု��်ညှိ။်10 စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် အဆီ�ပုွဲါအးုကြွကု�ကုု� ု တွးု ်ပြပွဲန်ရ်ေပြ�ရှိငိ်�်�ညှိ််
အရေန်ပြ�င်် ် စီကုတ်ွင်ဘ်းလှိုလှိုယ်တ်ွငွ် ် ရေန်းကုထ်ွပ်ွဲအးဏား���်��တုွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲခု�မ်ြို့ပီွဲ� ယ်င်�်ကုးလှိုအတွငွ်�် ၁၉၇၄ 
�ွ��စီညှိ�်ပွဲးအုရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီကု� ု�ျကု�်��်�ကုး ရေန်းကုန်ိုစိီတ်ွငွ် ်ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲရေပွဲ��ညှိဟ်ု ုရေ�ကုညှိးခု��်ညှိ။်11

ကုတွ�ရေပွဲ�ခု�ရ်ေ�း ၁၉၉၀ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ျး��ညှိ ် ဆီယ်စ်ီနုိုစိီခ်ုျီအးဏားကု�ကုု�ငု်စ်ီွ�ထွး�ခု��်ကု�ညှိ် ် စီစီအ်းဏား���်�အစီ��ုရ
အ��ု ် ပြပွဲင်�်ထွန်�်ညှိ်စ်ီ�န်ရ်ေခု်�ကုု��ုး ရေဆီးင်က်ုျဉ်�ခု��်ညှိ။် စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်၁၉၉၀ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ျး�ကု ၎င်�်တွ�ု၏် ဆီကုလ်ှိုကု်
အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�ကုု� ု တွရး�ဝှင်ရ်ေစီလှို��်�်ညှိဟ်ု ု �းိ�ယ်ငွ်�်စီးွ ယ်း�ုကုညှိခ်ု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် NLD �ညှိ�်း ထွ�ငု်ခ်ုး ု ၄၉၂ ရေန်ရးအန်ကု ် 
၃၉၂ ခုးကုု� ုရရှိိ�ခု�မ်ြို့ပီွဲ� အပြပွဲတွအ်�တွအ်နို�ငု်ရ်ခု��်ညှိ။်12 အးဏား���်�အစီ��ုရ�ညှိ ်(��)ရလှိုဒီက်ု� ုအ��အ�တိွပ်ြပွဲ�ရန်ပ်ြင်င်�်ဆီန်ခ်ု�်
မြို့ပီွဲ� ယ်င်�်အခုျ�န်က်ု ဒီ�ီ�ကုုရေရစီလီှို�လုှိုး��ရူေခုါင်�်ရေဆီးင် ်ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိက်ု� ုရေန်အ��်အကုျယ်ခ်ုျ�ပ်ွဲခုျကုး ��ူကု�လုှိုတှွရ်ေပွဲ�
�ညှိ် ်၁၉၉၅ အထွ� ခုျ�ပ်ွဲထွး��ညှိ။်13 နို�ငု်င််းရေတွး်မြို့င်��်ဝှတွပ်ွဲ�ပြပွဲး��တုွညှိရ်ေဆီးကုရ်ေရ�အ�ွ�� (န်ဝှတွ)ဟုရုေခု်ရေ�း အးဏား���်�
အစီ��ုရ�စီ�်ညှိ ်၁၉၉၇ အထွ� အးဏားရှိိ�ရေန်ခု��်ညှိ။်14

၁၉၉၇ ခုတုွငွ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲရေခုါင်�်ရေဆီးင်ပ်ွဲ�ငု်�်အတွငွ်�် အ�ွ�� ဂ္ဂ�ဏုာ�်ဂ္ဂဏာကုွ�ပြပွဲး���ုညှိ ်န်ဝှတွ ကု��ုျကု�်��်�ရေစီခု��်ညှိ။် အးဏား���်�
အစီ��ုရ�စီပ်ြ�စီရ်ေ�း နို�ငု်င််းရေတွးရ်ေအ�ခုျ�်��းယ်းရေရ�နိုငိ်် ်�ွး� မြို့����ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ ီ(န်အ�) �ညှိ ်၎င်�်၏ အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�ကုု� ုဆီန် ်က်ုျင််
�အူး�လှိုး�ုအး� နိုိ��်န်င်�်ရန် ် န်ညှိ�်လှို�်�ရေပွဲါင်�်စီးကုု� ု လှို�အုပ်ွဲ�လှို� ု အ�း�ုပြပွဲ�ခု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် အရး�ထွင်ခ်ု�ရ်ေပွဲ။ �ပြပွဲတွ�်�း�
ရေရ��း�ထွး�မြို့ပီွဲ� ဆီ��ုဝှါ�ပြပွဲင်�်ထွန်�်ညှိ် ် ကု�လုှို�နု်ရီေခုတွ ် ဥပွဲရေဒီ�ျး��ညှိ ် န်အ� အစီ��ုရအး� ပြပွဲညှိတ်ွငွ်�်� ိ ရေဝှ�န်�်အူး�လှိုး�ု
န်�ီပွဲါ�ကု� ု နိုတုွဆ်ီ�တွရ်န်န်ိုငိ်် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ “ဗိုဟု�ခုုျကု�်ရေဒီ�”တွငွ် ် ဒီ�ီ�ကုုရေရစီလီှို�လုှိုး��ညှိ် ် တွကုက်ြွကုလှိုပ်ုွဲရှိးိ���ူျး�ကု� ု
တွစီတုွရုံးးု�တွညှိ�်�ပြ�စီရ်ေအးင် ်တွး�ပြ�စီရ်န် ်�ျး�စီးွ အရေထွးကုအ်ကုပူြပွဲ�ခု��်ညှိ။်15

၂၀၀၃ ခုနုိုစိီတ်ွငွ် ် ဝှန်က်ြီးကု�ီခုျ�ပ်ွဲခုန်ည်ွှနွ် ်�်ညှိ ် အဆီင်် ် ၇ ဆီင််ပ်ွဲါ ဒီ�ီ�ကုုရေရစီလီှို�်�ပြပွဲရေပြ�ပွဲးကုု� ု ရေ�ကုညှိးခု��်ညှိ။် ��ုရ်ေ�း ် အခုျ�န််
ကုးလှို �တွ�်တိွခ်ု�ပ်ြခုင်�်�ရှိိ�ခု�ရ်ေပွဲ။ ရေလှို�နိုစိီအ်�ကုး ၂၀၀၇ ဩဂ္ဂတုွန်ိုငိ်် ်ရေအးကုတ်ွ�ဘုးလှိုတွငွ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်၁၉၈၈ လှို�ူ��ျး�
�ညှိ် ် အးုကြွကု�ပုြ�စီမ်ြို့ပီွဲ�ရေန်းကုပ်ွဲ�ငု်�် “ရေရဝှှါရေရးင်ရ်ေတွးလ်ှိုနိ်ရ်ေရ�” အ�ညှိရ်ှိိ� အရေရ�ပွဲါအထွင်ရ်ှိးိ�ဆီး�ုရေ�း စီ�န်ရ်ေခု်�တုွစီရ်ပ်ွဲကု� ု
ရင်ဆ်ီ�ငု်ခ်ု�ရ်�ညှိ။် အ�ရေတွးရ်ေ�ကု��ျး�ကု� ု �ျကု�်��်�လှို�ကုု�်ညှိ်န်ိုငိ်် ် တွမြို့ပွဲ��င်န််ကု ် တွရှိိ�န်ထ်ွ��ုပြ�င််တ်ွကုခ်ု�ရ်ေ�း ရေလှိုးင်စ်ီးဆီီ
ရေ��နိုနု်�်�ျး�ရေ�ကုးင်် ်အ�ျး�ပြပွဲညှိ�်ရူေဒီါ�ထွကွုရ်း� ိစီတွင်ပ်ြ�စီပ်ွဲးွ�ရေစီခု�ရ်ေ�း ၂၀၀၇ ရေတွးလ်ှိုနိ်ရ်ေရ��ညှိ ်ကြီးကု�ီ�း��ညှိ် ်မြို့���� ပြပွဲ
ဆီနိုဒပြပွဲ��ုျး�အပြ�စီ ် အလှိုျင်အ်ပြ�န်က်ြီးကု�ီထွးွ�လှိုးခု��်ညှိ။်16 ဆီနိုဒပြပွဲပွဲွ��ျး�တွငွ် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအနိုိး ် ဗုိုဒီာဘး�းရဟုန်�်�ျး��ညှိ ်
ဦး�ရေဆီးင်�်အုခုန်�်ကုဏ္ဍတွငွ်ပ်ွဲါဝှင်ခ်ု�ပ်ြခုင်�်ရေ�ကုးင်် ်�ကုေန်�်၏ အရေရးင်ပ်ြ�စီရ်ေ�း ရေရဝှှါရေရးင်က်ု� ုရညှိည်ွှနှ်�်�ကုပြခုင်�်ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။်17 
တွရး�ဝှင်အ်ရင်�်အပြ�စီ�်ျး�အရ လှိုအူရေ�အရေပွဲျးကုစ်ီးရင်�်�းိ ခုန် ်�်နိ်�်ရေပြခု ၁၃ ဦး�ရှိိ��ညှိဟ်ုဆုီ��ုညှိ။် ��ုရ်ေ�း ်ယ်င်�်ကုးလှို 
UN အထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်၏် အလှို�အုရ အပြခုး�အရင်�်�ျး�ကု ရဟုန်�်�င်္ဃာေး ၃၀-၄၀ ခုန် ်န်ိုငိ်် ်အရပ်ွဲ�း� ၅၀ - ၆၀ ခုန် ်ရ်ှိိ�ခု��်ညှိ်
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�ျး��တိွဆီင်် ်ရေပွဲ�ပွဲ�ု၍် နို�ငု်င််းတွကုး �တွင်�်�ျး�တွငွ် ်ရေရ��း�ရေ�း်ပြပွဲ�ကုရေ�းလ်ှိုညှိ�် န်အ� အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�အရေပွဲ် မြို့ခု��်�ရေပြခုးကု�် ု
ပြပွဲင်�်ပြပွဲင်�်ထွန်ထ်ွန်�်ရှိိ�ခု��်လှို� ု စီစီတ်ွပ်ွဲအဝှန်�်အဝှ�ငု်�်အတွငွ်�် အးဏားထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ��ုးိ ၂၀၁၀ အရေထွရွေထွ ွ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�အထွ�  
�ရေပြပွဲးင်�်လှို�ဘ�ရှိိ�ရေန်ခု��်ညှိ။်19

၂၀၁၀ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ျး�ကု� ုယ်ခုင်ဗ်ို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ �န်�်ရေရလှှိုကုထ်ွကု ်၂၀၀၈ ခုနုိုစိီတ်ွငွ် ် ပြပွဲဌားန်�်ခု��်ညှိ် ် �ွ��စီညှိ�်ပွဲးအုရေပြခုခုး
ဥပွဲရေဒီ�စီရ်ေအးကုတ်ွငွ် ် ကုျင်�်ပွဲခု��်ကု�ညှိ။် ၎င်�် �ွ��စီညှိ�်ပွဲးနုိုငိ်် ် ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ညှိ ် ၂၀၀၇ ရေရဝှှါရေရးင်ရ်ေတွးလ်ှိုနိ်ရ်ေရ�မြို့ပီွဲ�
ရေန်းကု ် နို�ငု်င််းတွကုးရေဝှ�န်�်ကုု� ု အးရုံးးုလှိုှ�ရန်န်ိုငိ်် ် စီစီတ်ွပ်ွဲအတွကွုန်ို�ငု်င််းရေရ�တွငွ် ် အမြို့��တွ�်�ရေန်ရးတွစီခ်ုကုု� ု အခု�ငု်အ်�း
တွညှိရ်ေဆီးကုရ်န် ်ကြီးကု���ပွဲ�်��အုပြ�စီ ်�ျး�စီးွရေဝှ�န်ပ်ြခုင်�် ခုးခု�ရ်�ညှိ။် ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိ၏် NLD ပွဲါတွ�ီညှိ ်လှိုညိှိ်စ်ီး��တုွစီ်
ခုအုပြ�စီ ်ရေဝှ�န်ရု်ုံးး �ခုျ�ကု�ညှိ် ်၂၀၁၀ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�ကု� ု�ပွဲ�တွရ်ေ�းိကုခ်ု��်ကုမြို့ပီွဲ� စီစီတ်ွပ်ွဲရေကုျးရေထွးကုရ်ေန်းကုခ်ုး �ကုး်�ွး� (USDP)
� ိရေရွ�ရေကုးကုခ်ုးထွ�ငု်ခ်ုးရုေန်ရး၏ ၇၆ ရးနိုနု်�်ကု� ုအနို�ငု်ရ်ရှိိ�ခု��်ညှိ။်

၂၀၁၀ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�� မြို့ပီွဲ�ရေန်းကု ် န်အ� ဥကုက ဌာ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ �န်�်ရေရ�ှညှိ ် န်အ�အစီ��ုရကု� ု �ျကု�်��်�မြို့ပီွဲ� အရပ်ွဲ�း�-
စီစီတ်ွပ်ွဲ နိုစိီ�်ျ���စီပ်ွဲ အစီ��ုရတွစီရ်ပ်ွဲနိုငိ်် ်အစီး�ထွ��ုခု��်ညှိ။်20 အစီ��ုရ�စီ�်ညှိ ်လှိုပ်ုွဲရှိးိ��အုန်ညှိ�်အကုျဉ်�ကု� ု ရေဆီးင်ရွ်ကုန်ို�ငု််
ရေရ�အတွကွု ် လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�လှိုပ်ုွဲင်န်�်စီဉ်�ျး�အပွဲါအဝှင် ် လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲစီးွရေပြပွဲးဆီ�ပုွဲ�ငု်ခ်ုငွ််န်ိုငိ် ် ် အရပ်ွဲ�ကုလ်ှိုူအ်�ွ��အစီညှိ�်�ျး�၏ 
လှိုပ်ုွဲပွဲ�ငု်ခ်ုငွ််�်ျး�ကု� ုအထွ�ကုုအ်ရေလှိုှးကု ်တွ��ုပြ�င််ရ်ေစီခု��်ညှိ် ်ပြပွဲ�ပြပွဲင်ရ်ေပြပွဲးင်�်လှို���ုျး�စီးွကု� ုရေဆီးင်ရွ်ကုခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်21

၂၀၁၂ ဧမြို့ပီွဲလှိုတွငွ် ်NLD ရေခုါင်�်ရေဆီးင် ်ရေဒီ်ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိ�်ညှိ ်�ကုး�ပြ�တွရ်ေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�ကု� ုဝှင်ရ်ေရးကုယ််ဉိ်မြို့ပွဲ��င်ခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� ��ူ
ရေန်ရးတွငွ် ်အနို�ငု်ရ်ရှိိ�ခု��်ညှိ။် အ�ညှိခ်ုးနို�ငု်င််းရေရ�ပြပွဲ�ပြပွဲင်ရ်ေပြပွဲးင်�်လှို���ုျး��ညှိ ်ရေန်းကုထ်ွပ်ွဲ ၃ နိုစိီခ်ုန် ် ်ဆီကုလ်ှိုကုရ်ှိိ�ရေန်ခု�မ်ြို့ပီွဲ� NLD 
အပြပွဲတွအ်�တွအ်နို�ငု်ရ်ရှိိ�ခု��်ညှိ် ်၂၀၁၅ နို�ဝုှင်ဘ်းရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�ကု� ုပြ�စီရ်ေပွဲ်ရေစီခု�က်ုး ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအရေပွဲ် နို�ငု်င််းတွကုး� ိပွဲ�တွဆ်ီ�ု ်
��ုျး�ကု� ုရေပြ�ရေလှိုှးရ်ေစီ�ညှိ် ်လှို�်�ရေ�ကုးင်�်ရေပွဲ်��ုတ်ွနွ်�်တွင်ရ်ေပွဲ�ခု��်လှို� ုနို�ငု်င််းတွကုးအ��ငု်�်အဝှ�ငု်�်� ိနို�ငု်င််း ်“ဒီ�ီ�ကုုရေရစီ ီအ�ငွ််
ကု�ူရေပြပွဲးင်�်ရေရ�”ကု� ုလှိုကုခ်ုးကြီးကု��ဆီ�ခုု��်ကု�ညှိ။်22

၂၀၁၅ ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�မြို့ပီွဲ�ရေန်းကု ်နို�ငု်င််းတွကုးအကုအူညှိ�ီျး�နိုငိ်် ် ပြပွဲညှိပ်ွဲရင်�်နိုိ�ီပြ��ပ်ွဲနိုိး�တုွ�ု�်ညှိ ်�ျး�စီးွ တွ��ုလှိုးခု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် 
အတွငွ်�်ပွဲ�ငု်�်တွငွ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲလှို�်ှ����ုထွး��ညှိ် ်နို�ငု်င််းရေရ� �ွ��စီညှိ�်ပွဲးစုီန်စီ ်- ၂၀၀၈ �ွ��စီညှိ�်ပွဲး ုအရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီ - �းိ �ရေပြပွဲးင်�်�လှို�  
ရှိိ�ရေန်ခု�ပ်ြခုင်�်ရေ�ကုးင်် ် အစီ��ုရ၏ ဒီ�ီ�ကုုရေရစီရီေ�းရ်ေဆီးင်ရ်ေရ��းိ လှိုကုရ်ေတွွ��ဆီန်ဘ်�ရှိိ�ရေန်ခု��်ညှိ။်23 ၂၀၀၈ �ွ��စီညှိ�်ပွဲး ု အရေပြခုခုး
ဥပွဲရေဒီ�ညှိ ် ယ်ခုင် ် စီစီတ်ွပ်ွဲရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�၏ ပြပွဲစီ�်�ုျး�ကု� ု ကုင်�်လှိုတွွခ်ုငွ််ရ်ေပွဲ�ခု�မ်ြို့ပီွဲ� အင်�်အး�အကြီးကု�ီဆီး�ုပြ�စီရ်ေ�း 
ဝှန်က်ြီးကု�ီဌားန်�း�ုခုကုု� ုစီစီတ်ွပ်ွဲအး�ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲရေစီခု�က်ုး စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ �ွ��စီညှိ�်ပွဲးပုြပွဲင်ဆ်ီင်ရ်ေရ�ကု�တုွး�စီ�ီနို�ငု်�်ညှိ် ်အစီအုရေဝှ�တွစီရ်ပ်ွဲ 
ပြ�စီရ်ေ�း စီစီအ်ရးရှိိ��ျး�အး� လှိုတွွရ်ေတွး၏် ၂၅ ရးခု�ငု်န်ိုနု်�်ရေ�းထွ�ငု်ခ်ုးကုု� ု ရေပွဲ�အပ်ွဲနို�ငု်ရ်ေရ�ကု�လုှိုညှိ�် ရေ�ခုျးရေအးင် ်
ခုျ�တိွခ်ု��်ညှိ။်24

ရေန်းကုထ်ွပ်ွဲ ၅ နိုစိီတ်ွး�ညှိ ်စီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်အရပ်ွဲ�း�အစီ��ုရ�ကုး� ခုကုခ်ု��ညှိ် ်ညွှနွ် ်ရ်ေပွဲါင်�်တွစီရ်ပ်ွဲအပြ�စီ ်ရှိိ�ရေန်ခု��်ညှိ။်၂၀၀၈ 
�ွ��စီညှိ�်ပွဲးအုရေပြခုခုး ဥပွဲ ရေဒီ�ညှိ ် ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိအ်း� ��မတွပြ�စီပ်ြခုင်�်� ိ တွး�ပြ�စီခ်ု� ် ရေ�းလ်ှိုညှိ�် ��ူ�ညှိ ် နို�ငု်င််း၏ 
ဦး�ရေ�ှးင်န်ိုငိ်် ်လှိုကုရ်ေတွွ�အရ တွရး�ဝှင်ရ်ေခုါင်�်ရေဆီးင်အ်ပြ�စီရ်ှိိ�ရေန်ခု�မ်ြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းနိုငိ်် ်ပွဲတွ�်ကု၍် နို�ငု်င််းတွကုးတွငွ် ်ကု�ယု်စ်ီး�
ပြပွဲ�ခု��်ညှိ။် ဆီယ်စ်ီနုိုစိီ�်ျး�စီးွ ဆီ��ုဝှါ��ညှိ် ်စီစီအ်စီ��ုရ ကြီးကု�ီစီ��ုရေ�း တွ�ငု်�်ပြပွဲညှိတ်ွငွ် ်လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ� တွ��ု�ျး�လှိုး�မြို့ပီွဲ� တွရး�
ဥပွဲရေဒီစီ��ု���ု� ုတွ��ုတွကုလ်ှိုးလှို��်�်ညှိဟ်ု ုကုန်ဦး�ရေ�ှးလ်ှိုင််ခ်ုျကု�်ျး� ရှိိ�ခု��်ကုရေ�းလ်ှိုညှိ�် ၂၀၁၆ တွငွ် ်ရခု�ငု်ပ်ြပွဲညှိန််ယ်ရ်ှိိ� ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျး
လှို�ူျ����ျး�အရေပွဲ် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ဦိး�စီ�ီကုျ��လှိုနွ်ခ်ု�ရ်ေ�း လှို�ူျ���တွး�ု�တွပ်ြ�တွ�်နုိုငိ်် ် တွပြခုး�ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ်
ရးဇဝှတွ�်�ုျး� (ရှိိ�ခု��်ညှိဟ်ုရူေ�းအခုျကု)်ကု� ု ရေဒီ်ရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိ�်ညှိ ် အကြီးကု��်ကြီးကု��် ပြင်င်�်ပွဲယ်ခ်ု�ပ်ြခုင်�်ရေ�ကုးင်် ်
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နို�ငု်င််းတွကုးရေဝှ�န်�်�ုျး�စီးွကု� ုခုးခု�ရ်ပွဲါ�ညှိ။် နို�ငု်င််းရေတွးအ်တွ�ငု်အ်ပွဲင်ခ်ုး�ညှိ ်တွပြခုး�တွ�ငု်�်ရင်�်�း� လှိုနူ်ညှိ�်စီ�ုျး�၊ လှိုအူခုငွ်််
အရေရ� ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�နိုငိ်် ်တွကုက်ြွကုလှိုပ်ုွဲရှိးိ���ူျး�အရေပွဲ် လှိုအူခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်�ုျး�ကု� ုကု�ငု်တ်ွယွ်ရ်ေပြ�
ရှိငိ်�်ရန် ်ပွဲျကုက်ုကွုခ်ု�ပ်ြခုင်�်ရေ�ကုးင််လ်ှိုညှိ�် ရေဝှ�န်�်�ုျး�နိုငိ်် ်ရင်ဆ်ီ�ငု်ခ်ု�ရ်�ညှိ။်25 ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွးန်ိုငိ်် ်တွ�ငု်�်ရင်�်�း�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု််
�ျး�အ�ကုး� အ�ျ����း�မြို့င်��်�ခုျ�်�ရေရ�ပြ�စီစ်ီဉ်�ညှိ ်တွ�ငု်�်ရင်�်�း� လှိုကုန််ကုက်ု�ငု်�်ျး� ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲဩဇးရေညှိးင်�်�ညှိ် ်န်ယ်ရ်ေပြ�
�ျး�ရှိိ� ဆီယ်စ်ီနုိုစိီ�်ျး�စီးွ ပြ�စီပ်ွဲးွ�လှိုှကုရ်ှိိ�ရေ�း ကုးလှို�ကုး အရေ��စီး�အ�ကု�်��ကုတ်ွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုျး�နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကု၍် 
နို�ငု်င််းရေရ�၊ စီ�ီပွဲးွ�ရေရ�နိုငိ်် ်ယ်ဉ်ရေကုျ��ဆုီ�ငု်ရ်း အပြင်င်�်ပွဲးွ���ုျး�ကု� ုရေပြ�ရှိငိ်�်ရန် ်ပွဲျကုက်ုကွုခ်ု��်ညှိ။်26

၂၀၂၀ နို�ဝုှင်ဘ်းလှို ၈ ရကု ် နို�ငု်င််းရ်ေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ျး��ညှိ ် အ�ျ����း�ဒီ�ီ�ကုုရေရစီအီ�ွ��ခုျ�ပ်ွဲပွဲါတွအီး� ရေရွ�ရေကုးကုခ်ုး ထွ�ငု်ခ်ုးု
ရေန်ရး၏ ၈၃ ရးခု�ငု်န်ိုနု်�်ကု� ု ရရှိိ�ရေစီခု�က်ုး အပြပွဲတွအ်�တွရ်ေအးင်ပ်ွဲွ�ကု� ု ရေဆီးင်က်ုျဉ်�ခု��်ညှိ။်27 အပြခုး�တွ�ကုတ်ွငွ် ် ပြ�န်�်း်
စီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ဆီကုန်ိုယွ်�်ညှိ် ် ပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီ�ုကုး်ခု�ငု်ရ်ေရ�နိုငိ်် ် �ွး� မြို့����ရေရ�ပွဲါတွ ီ (�ကုး်�ွး�)�ညှိ ်စီစီတ်ွပ်ွဲအတွကွု ်ခုျန်လ်ှိုပ်ိွဲထွး��ညှိ် ်
�တွ�်တိွ ်ထွ�ငု်ခ်ုးရုေန်ရး ၂၅ ရးနိုနု်�်အပြပွဲင် ်(စီစုီရုေပွဲါင်�်) ထွ�ငု်ခ်ုးရုေန်ရး၏ ၇ ရးနိုနု်�်ကု��ုး ရရှိိ�ခု��်ညှိ။်28 

�ကုး်�ွး� နိုငိ်် ်ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး��ညှိ ်��လှို��်�နုိုငိ်် ်အပြခုး���ူ�နိ်�်ညှိ် ်လှိုပ်ုွဲရပ်ွဲ�ျး�ရှိိ�ခု�ရ်ေ�ကုးင်�် အခု�ငု်အ်�းရေပြပွဲးဆီ�ု
ကုး စီစီအ်းဏား���်��ညှိဟ်ု ုမြို့ခု��်�ရေပြခုးကုလ်ှိုျကု ်��ရလှိုဒီ�်ျး�ကု� ုရကု�်တွတ ပွဲတွ�်ျး� �ကုးရေအးင် ်ရုုံးတွခ်ုျခု��်ကု�ညှိ။်29

၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု ် တွန်လှိုေးရေန်တ်ွငွ် ် ပြ�န်�်းလ်ှိုတွွရ်ေတွးအ်�စီက်ု� ု ၂၀၂၀ နို�ဝုှင်ဘ်း ရေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ�� ိ စီ၍ ပွဲထွ�ဆီး�ု
အကြီးကု��်အပြ�စီ ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ မြို့����ရေတွး ်ရေန်ပြပွဲညှိရ်ေတွးတ်ွငွ် ်စီတွင်ရ်န် ်စီစီီဉ်ထွး�ခု��်ကု�ညှိ။် ထွ�ု�်န်ကုအ်ရေစီးပွဲ�ငု်�်အခုျ�န်�်ျး�
တွငွ် ် ဗို�းအရေခု် တွပ်ွဲ�ရေတွး ် (��ု ်) ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် နို�ငု်င််းရေတွးအ်တွ�ငု်အ်ပွဲင်ခ်ုးနိုငိ်် ် နို�ငု်င််း၏ လှိုကုရ်ေတွွ�အရ တွရး�ဝှင််
ရေခုါင်�်ရေဆီးင်ပ်ြ�စီ�် ူရေအးင်ဆ်ီန်�်စီ�ုကုညှိအ်ပွဲါအဝှင် ်��မတွဦး�ဝှင်�်ပြ�င််၊် ဒီါဇင်ရ်ေပွဲါင်�်�ျး�စီးွရေ�း တွပြခုး�လှိုတွွရ်ေတွးအ်�တွ်
�ျး�နိုငိ်် ် အစီ��ုရရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�စီးွတွ�ုက်ု� ု ထွ�န်�်���်�ခု��်ညှိ။်30 ပြ�န်�်းစ်ီစီဦ်း�စီ�ီခုျ�ပ်ွဲ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ �င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�်ညှိ ်
စီစီအ်းဏား���်�လှို�ကုုမ်ြို့ပီွဲ�ညှိ။် 

ထွ�ုရ်ေန်�်န်ကုရ်ေနိုးိင်�်ပွဲ�ငု်�်အခုျ�န်တ်ွငွ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲပွဲ�ငု်ပ်ြ�ဝှတွရုီုံးပ်ွဲပြ�င်�်း�ကုး�� ိထွတုွလ်ှိုငွ််�်ညှိ် ်ဗီိုဒီယီ်�တုွငွ် ်�တွင်�်ရေ�ကုညှိး��ူညှိ ်
တွစီန်ိုစိီတ်ွး “နို�ငု်င််းရေတွးအ်ရေရ�ရေပွဲ်အရေပြခုအရေန်” ရေ�ကုညှိး�ညှိ် ် စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ ထွတုွပ်ြပွဲန်ခ်ုျကုက်ု� ု �တွ�်ကုး�ခု��်ညှိ။်  
“��စီးရင်�်စီစီရ်ေဆီ�အတွညှိပ်ြပွဲ�ပြခုင်�်အပွဲါအဝှင် ် လှို�အုပ်ွဲ�ညှိ် ် အရေရ�ယ်ရူေဆီးင်ရွ်ကု�်�ုျး�ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲနို�ငု်ရ်န်အ်တွကွု ် �ွ��စီညှိ�်ပွဲးု
အရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီ (၂၀၀၈ နိုစိီ)် ပွဲဒုီ�် ၄၁၈၊ ပွဲဒုီ�်ခုွ�(ကု)အရ နို�ငု်င််းရေတွး၏် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေရ�၊ အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�နိုငိ်် ် တွရး�စီရီင်ရ်ေရ�
အးဏားတွ�ုအ်း� တွပ်ွဲ�ရေတွးက်ုးကုယွ်ရ်ေရ� ဦး�စီ�ီခုျ�ပ်ွဲထွး��ု ် လှိုွ�အပ်ွဲတွးဝှန်ရ်ေပွဲ�လှို�ကုု�်ညှိ”်ဟု ုထွတုွပ်ြပွဲန်ခ်ုျကုက်ု� ု�တွ�်ကုး� 
ခု��်ညှိ။် 31 ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�်ညှိ ် ၂၀၂၀ အရေထွရွေထွရွေရွ�ရေကုးကုပ်ွဲွ��ျး�အတွငွ်�် “ဆီ��ုဝှါ�စီးွလှိုွ��းိ�ရေန်�ညှိ် ်
��စီးရင်�်”ဟု ုဆီ�ကုုး အဆီ�ပုွဲါရေန်က်ု စီစီတ်ွပ်ွဲ၏ လှိုပ်ုွဲရပ်ွဲကု� ုတွရး��ှတွရေစီရန် ်အရေ�ကုးင်�်ပြပွဲခု�ရ်ေ�ကုးင်�် ဆီ��ုညှိ။်32

ရေန်းကုတ်ွရေန် ်၊ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၂ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�် ိ နို�ငု်င််းရေတွးစ်ီ�ီးအုပ်ွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�
ရေကုးင်စ်ီကီု� ု�ွ��စီညှိ�်လှို�ကုုရ်ေ�ကုးင်�် ရေ�ကုညှိးခု��်ညှိ။်33 အးဏား���်�မြို့ပီွဲ� ၆ လှိုအ�ကုး ၂၀၂၁၊ ဩဂ္ဂတုွလ်ှိုတွငွ် ်ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲ�း�ကြီးကု�ီ

25 Briefing Paper: The Right to Freedom of Expression in the Context of Myanmar’s 2020 General Election, Article 19 (Apr. 2020), https://
www.article19.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.17-Myanmar-Election-Briefing-Paper-final.pdf.

26 Min Zaw Oo, Understanding Myanmar’s Peace Process: Ceasefire Agreements (2014), http://eprpinformation.org/files/searching-for-
solutions/ceasefires-myanmar/understanding-myanmar-peace-process-ceasefire-agreements.pdf. See also Five Years of War: A Call 
for Peace, Justice, and Accountability in Myanmar, Fortify Rights (June 9, 2016), https://www.fortifyrights.org/mya-inv-js-2016-06-09/.

27 Official Results Show Another Election Landslide for Myanmar’s Ruling NLD, The Irrawaddy (Nov. 16, 2020), https://www.irrawaddy.
com/elections/official-results-show-another-election-landslide-myanmars-ruling-nld.html.

28 Id. ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း ၂၀၀၈ �ွ��စီညှိ�်ပွဲး ုပွဲဒုီ�် ၁၄၁ တွငွ် ်“အ�ျ����း�လှိုတွွရ်ေတွးက်ု� ုလှိုတွွရ်ေတွးက်ု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်ဦ်း�ရေရ အ�ျး�ဆီး�ု ၂၂၄ ဦး�ပြ�င်် ်ရေအးကုပ်ွဲါအတွ�ငု်�်�ွ��စီညှိ�်
ရ�ညှိ…်…တွပ်ွဲ�ရေတွးက်ုးကုးကုယွ်ရ်ေရ�ဦး�စီ�ီခုျ�ပ်ွဲကု အ�ညှိစ်ီးရင်�်တွင်�်ငွ်�်�ညှိ် ် တွပ်ွဲ�ရေတွး�်း� အ�ျ����း�ကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ် ် ၅၆”….ပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီု
ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရေတွး ်�ွ��စီညှိ�်ပွဲးအုရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီ (၂၀၀၈) § ၁၄၁. 

29 တွပ်ွဲ�ရေတွးရ်ေပြပွဲးရေရ�ဆီ�ခုုငွ််ရ်ှိိ�� ူ ဗို�လုှိုခ်ုျ�ပ်ွဲရေဇး�်င်�်ထွနွ်�်� ိ �တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�ကု� ု ရေပြပွဲး�ကုး�ရးတွငွ် ် “တွပ်ွဲ�ရေတွးက်ု အးဏား����်�ဘ�ူလှို�ု ် ရေပြပွဲးလှို�ု ် 
�ရဘ�ူ”။ Radio Free Asia, Myanmar’s Military Refuses to Rule Out Coup Over Election Fraud Claims, Voice of America (Jan. 28, 2021), 
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/myanmars-military-refuses-rule-out-coup-over-election-fraud-claims.

30 Myanmar: Release Government Officials and Human Rights Defenders Detained in Military Coup, Fortify Rights (Feb. 1, 2021), https://
www.fortifyrights.org/mya-inv-2021-02-01/; Myanmar Coup: Aung San Suu Kyi Detained as Military Seizes Control, BBC (Feb. 1, 2021), 
https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489. 

31 ပြ�ဝှတွရုီုံးပ်ွဲပြ�င်�်း�ကုး�အစီအီစီဉ်ထွတုွလ်ှိုငွ်�်၊ု ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁။ Statement from Myanmar Military on State of Emergency, Reuters (Jan. 31, 
2021), https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-military-text/statement-from-myanmar-military-on-state-of-
emergency-idUSKBN2A11A2 ကု�လုှိုညှိ�်ပွဲ��ကုညှိ်ရ်န်။်

32 ပြ�ဝှတွရုီုံးပ်ွဲပြ�င်�်း�ကုး�အစီအီစီဉ်ထွတုွလ်ှိုငွ်�်၊ု ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁။ Statement from Myanmar Military on State of Emergency, Reuters (Jan. 31, 
2021), https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-military-text/statement-from-myanmar-military-on-state-of-
emergency-idUSKBN2A11A2 ကု�လုှိုညှိ�်ပွဲ��ကုညှိ်ရ်န်။်

33 Republic of the Union of Myanmar Office of the Commander-in-Chief of Defence Services, Global New Light of Myanmar (Feb. 2, 
2021), at 11, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/2_Feb_21_gnlm.pdf. 
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�င်�်ရေအးင်လ်ှိုု�င်�်ညှိ ် ပြ�ဝှတွရုီုံးပ်ွဲပြ�င်�်း�ကုး� � ိ တွဆီင််�်�န် ်ခ်ုနွ်�်ရေပြပွဲး�ကုး�ရး၌ နို�ငု်င််းရေတွးအ်ရေရ�ရေပွဲ်ကုးလှို�ညှိ ် ၂၀၂၃ 
အထွ�ရှိိ�ရေန်လှို��််ပြ�စီရ်ေ�ကုးင်�် ထွပ်ွဲ�း ရေ�ကုညှိးခု��်ညှိ။်34

အးဏား���်��ရုေန်းကု ် နို�ငု်င််းအနိုိးဆ်ီနိုဒပြပွဲ�ကုု� ု တွနု် ်ပ်ြပွဲန်�်ညှိ်အ်ရေန်ပြ�င်် ် ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ် Facebook, Twitter နိုငိ်် ်
WhatsApp တွ�ုက်ု��်�ု ် လှို�ူကုုနွ်ယ််ကု ်site �ျး�နိုငိ်် ်ဝှန်ရ်ေဆီးင်�်�ုျး�ကု� ုပွဲ�တွပ်ွဲင်မ်ြို့ပီွဲ� နို�ငု်င််းအနိုိး ် အင်တ်ွးန်ကုလ်ှို�ငု်�်�ျး�ကု� ုအခုါ
အး�ရေလှိုှးစ်ီးွ ရပ်ွဲဆီ�ငု်�်ခု��်ညှိ။်35 စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ် ��ီပြခုး� လှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲရေ�း�ီဒီယီ်း အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�ကု� ု 
ပွဲ�တွ�်��်�ခု�မ်ြို့ပီွဲ� �တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�ကု� ုပွဲစီ�်တိွထ်ွး���်�ဆီ�ီခု��်ညှိ။်36

အးဏား���်��နုိုငိ်် ် ရေန်းကုဆ်ီကုတ်ွွ�မြို့���ခုငွ်�်��ုျး�အရေပွဲ် ပြပွဲညှိ�်ူ ် တွနု် ်ပ်ြပွဲန်�်�ုညှိ ် လှိုျင်ပ်ြ�န်မ်ြို့ပီွဲ� ပြပွဲတွ�်း�ခု�ငု်�်းလှို�ိညှိ ် - 
အးဏား���်�အပ်ုွဲစီအုး� ကုန်ဦး� နိုတုွအ်း�ပြ�င်် ်ဆီန် ်က်ုျင်ပ်ြခုင်�်နိုငိ်် ်အရေ��စီး� ဆီနိုဒပြပွဲပြခုင်�်�ျး���ိညှိ ်နို�ငု်င််းအနိုိးလ်ှိုထူွလုှိုပ်ုွဲရှိးိ��ု
ကြီးကု�ီအပြ�စီ�်� ု ကြီးကု�ီထွးွ�လှိုးခု�မ်ြို့ပီွဲ� �န်�်ရေပွဲါင်�်�ျး�စီးွရေ�း ပြပွဲညှိ�်တူွ�ု�်ညှိ ် လှို�်�ရေပွဲ်ထွကွု၍် အးဏား���်��ကုု� ု ရုုံးး �ခုျကုး 
နို�ငု်င််းရေရ�ရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�ကု� ု လှိုတှွရ်ေပွဲ�ရန်န်ိုငိ်် ် ပြပွဲညှိ�်ူ ်၊ ဒီ�ီ�ကုုရေရစီ ီ အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�ကု� ု ကုျင််�်း�ုရန်ရ်ေတွးင်�်ဆီ�ခုု��်ကု�ညှိ။်37 
အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ရေန်းကုတ်ွစီရ်ေန်တ်ွငွ် ် ရေဆီ��ကုဆ်ီ�ငု်ရ်းဝှန်ထ်ွ�်��ျး��ညှိ ် Civil Disobedience Movement (CDM) ကု� ု
စီတွင်ခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� ပွဲါဝှင်�်ကု��ူျး��ညှိ ်အးဏား���်�စီစီအ်ပ်ုွဲစီရုေအးကုတ်ွငွ် ်အလှိုပ်ုွဲလှိုပ်ုွဲရန် ်ပြင်င်�်ဆီန်က်ုန်က်ုကွု၍် �ပွဲ�တွရ်ေ�းိကု်
�ကုပြခုင်�်ပြ�စီ�်ညှိ။်38

CDM လှိုပ်ုွဲရှိးိ���ုညှိ ်ကြီးကု�ီထွးွ�လှိုးခု�မ်ြို့ပီွဲ� အင်ဂ်္ဂျင်န််ယီ်း၊ ရေကုျးင်�်ဆီရး၊ ဘဏာဝ်ှန်ထ်ွ�်�နိုငိ်် ်တွပြခုး�ဝှန်ထ်ွ�်��ျး� ပွဲါဝှင်လ်ှိုးခု�်
ကုး ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးကု� ု ရေရ��းခုျ�န်အ်ထွ� ထွပူြခုး�အရေရ�ပွဲါလှိုရိေ�း နို�ငု်င််းတွဝှန်�် စီစီအ်းဏားဆီန် ်က်ုျင်�်ညှိ် ် လှိုပ်ုွဲရှိးိ��ု
တွစီရ်ပ်ွဲအပြ�စီ ်ရှိိ�ရေန်ဆီ� ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။်

ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို ၅ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် စီစီတ်ွပ်ွဲလှိုကု�် ိ လှိုတွွရ်ေပြ�းကုခ်ု�ရ်ေ�း ရေရွ�ရေကုးကုခ်ုး လှိုတွွရ်ေတွးအ်�တွ�်ျး��ညှိ ်
ပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီလုှိုတွွရ်ေတွးက်ု�ယု်စ်ီး�ပြပွဲ�ရေကုး�်တွ ီ (CRPH)ကု� ု �ွ��စီညှိ�်ခု�မ်ြို့ပီွဲ� ၎င်�်တွ�ု�်ညှိ ် ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�၏ တွရး�ဝှင််
ကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်�်ျး�ပြ�စီရ်ေ�ကုးင်�် ရေ�ကုညှိးခု��်ညှိ။်39 CRPH �ညှိ ် အရပ်ွဲ�ကုလ်ှိုူအ်�ွ��အစီညှိ�်၊ တွ�ငု်�်ရင်�်�း�လှိုနူ်ညှိ�်စီ၊ု 
ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်နိုစိီရ်ှိညိှိလ်ှို�ျး�စီးွတွ�ကုုပ်ွဲွ� ဝှင်လ်ှိုျကုရ်ှိိ��ညှိ် ်ဒီါဇင်ခ်ုျီ�ျး�ပြပွဲး�ရေ�း တွ�ငု်�်ရင်�်�း�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု် ်(EAO) တွ�ု ်
ပြ�င်် ်န်�ီကုပ်ွဲစီးွ အလှိုပ်ုွဲတွွ�လှိုပ်ုွဲ�းွ��ညှိပ်ြ�စီရ်ေ�ကုးင်�် ကုတွ�ပြပွဲ�ရေပြပွဲး�ကုး�မြို့ပီွဲ�ပြ�စီပ်ွဲါ�ညှိ။် 

�တွလ်ှို ၃၁ တွငွ် ်CRPH �ညှိ ်၂၀၀၈ �ွ��စီညှိ�်ပွဲး ုအရေပြခုခုးဥပွဲရေဒီကု� ု�ျကု�်��်�ရန်န်ိုငိ်် ်Federal ဒီ�ီ�ကုုရေရစီ ီပြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီ�ုစီ်
တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု တွညှိရ်ေဆီးကုရ်န် ် အစီအီစီဉ်�ျး�ပွဲါဝှင်�်ညှိ် ် “�ယ်ဒ်ီရယ်ဒ်ီ�ီ�ကုုရေရစီပီွဲဋိ�ညှိးဉ်”တွစီခ်ုကုု� ု ထွတုွပ်ြပွဲန် ် ရေ�ကုညှိးခု�်
�ညှိ။်40 အစီအီစီဉ်ကု� ုရေထွးကုပ်ွဲးပ်ြ�ညှိ်စ်ီ�်ွ��ညှိ်အ်ရေန်ပြ�င်် ်CRPH �ညှိ ်ပြပွဲညှိ�်ူဆ်ီနိုဒ အခုျ�ပ်ွဲပြခုးအးဏားဆီ�ငု်ရ်း ကု�ယု်စ်ီး�ပြပွဲ�

34 ပြ�ဝှတွရုီုံးပ်ွဲပြ�င်�်း�ကုး�အစီအီစီဉ်ထွတုွလ်ှိုငွ်�်၊ု ၂၀၂၁ ဩဂ္ဂတုွလ်ှို ၁။ Myanmar Army Ruler Takes Prime Minister Role, Again Pledges Elections, 
Reuters (Aug. 1, 2021), https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-military-ruler-promises-elections-says-ready-work-
with-asean-2021-08-01/. ကု�လုှိုညှိ�်�ကုညှိ်ရ်န််

35 Andrea Januta & Minami Funakoshi, Myanmar’s Internet Suppression, Reuters (Apr. 7, 2021), https://graphics.reuters.com/MYANMAR-
POLITICS/INTERNET-RESTRICTION/rlgpdbreepo/; Fanny Potkin, Facebook Faces a Reckoning in Myanmar after Blocked by Military, 
Reuters (Feb. 4, 2021), https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-facebook-focus/facebook-faces-a-reckoning-in-
myanmar-after-blocked-by-military-idUSKBN2A42RY.

36 Elaine Kurtenbach, How Myanmar is Cracking Down on Journalists, Associated Press (Mar. 9, 2021), https://apnews.com/article/
myanmar-media-coverage-explained-5769db55af07afa090a4022a8b8013fe.

37 Myanmar Coup: Mass Protests Defy Military and Gridlock Yangon, BBC (Feb. 17, 2021), https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-56094649.

38 �ကုညှိ်ရ်န် ် - �နိုတရေလှို��င်�်ကုး�ရေရ�ရေဆီ�ရုံးးု� ိ လှိုကုရ်ေထွးကုခ်ုွ�စီ�တွဆ်ီရးဝှန်�်ျး�၏ ထွတုွပ်ြပွဲန်ရ်ေ�ကုညှိးခုျကု ် (၂၀၂၁၊ ရေ�၊ ၂) (စီးရေရ���ူ ိ ���်�ဆီညှိ�်ထွး�ရှိိ�)၊  
ရန်က်ုနု်အ်ရေထွရွေထွရွေဆီ�ရုံးးု ကြီးကု�ီ� ိ လှိုကုရ်ေထွးကုခ်ုွ�စီ�တွဆ်ီရးဝှန်�်ျး�၏ ထွတုွပ်ြပွဲန်ရ်ေ�ကုညှိးခုျကု ် (၂၀၂၁၊ ရေ�၊ ၂) (စီးရေရ���ူ ိ ���်�ဆီညှိ�်ထွး�ရှိိ�)၊ �နိုတရေလှို�
အရေထွရွေထွရွေဆီ�ရုံးးု ကြီးကု�ီ� ိလှိုကုရ်ေထွးကုခ်ုွ�စီ�တွဆ်ီရးဝှန်�်ျး�၏ ထွတုွပ်ြပွဲန်ရ်ေ�ကုညှိးခုျကု ်(၂၀၂၁၊ ရေ�၊ ၂) (စီးရေရ���ူ ိ���်�ဆီညှိ�်ထွး�ရှိိ�)၊ ရန်က်ုနု်အ်ရေထွရွေထွွ
ရေဆီ�ရုံးးု�စီ�် ိလှိုကုရ်ေထွးကုခ်ုွ�စီ�တွဆ်ီရးဝှန်�်ျး�၏ ထွတုွပ်ြပွဲန်ရ်ေ�ကုညှိးခုျကု ် (၂၀၂၁၊ ရေ�၊ ၂) (စီးရေရ���ူ ိ���်�ဆီညှိ�်ထွး�ရှိိ�)၊ �နိုတရေလှို�ကုရေလှို�ရေဆီ�ရုံးးု ကြီးကု�ီ� ိ
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ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု ်အးဏား���်�မြို့ပီွဲ�ခုျ�န်�်စိီ၍ UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ ီ(UNSC)�ညှိ ်အးဏား���်��ကုု� ုတွးု ်ပြပွဲန်ရ်န် ်အရေရ�
ရေပွဲ်အစီညှိ�်အရေဝှ�တွခုျ���ကု� ုကုျင်�်ပွဲခု�ရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် ရုုံးရှိနိိုငိ်် ်တွရုုံးတွတ်ွ�ု၏် ဗီိုတွ� ုအနိုတရးယ်န်ိုငိ်် ်လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီတီွငွ် ်ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း
ဆီ�ငု်ရ်း အကြီးကု�ီအကု� UK � ိဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုတ်ွစီခ်ုကုု� ုရေရှိိ �ဆီကုရ်ေဆီးင်ရွ်ကုရ်န် ်ပွဲျကုက်ုကွု�်တုွ�ုရ်ေ�ကုးင်် ်ရေပြ�ရှိငိ်�်ခုျကုတ်ွစီရ်ပ်ွဲ
အး� အဆီ�ပုြပွဲ�တွင်ပ်ြပွဲရန် ်ပွဲျကုက်ုကွုခ်ု��်ကု�ညှိ။်49 �တွလ်ှို ၁၀ ရကုရ်ေန် ် လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီ ိခုျ�တိွ�်ညှိ် ်ဥကုက ဌာ၏ ထွတုွပ်ြပွဲန််
ခုျကုတ်ွငွ် ်အးဏား���်��ကုု� ုပြပွဲန်လ်ှိုညှိလ်ှိုကုလ်ှိုတှွမ်ြို့ပီွဲ� အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အး� အ�ကု�်��ကုတ်ွ�ကုုခ်ု�ကုု�်ကုု� ုအဆီး�ု�တွ်
ရန် ်အးဏား���်�အပ်ုွဲစီအုရေပွဲ် �ညှိ�်ညှိ် ်စီစီ�်နိ်ရ်ေ�း တွးု ်ပြပွဲန်(်အရေရ�ယ်)ူ��ုျ���ကု��ု ိ�တွင်ပ်ြပွဲခု�ရ်ေပွဲ။50

“လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်ပုွဲးစုီး�ျး�ကု� ု အရေရ��ယ်ဘူ� ရေစီးင််�်ကုညှိ်ရ်ေန်ခု��်ညှိ�်းိ �ကုးပြ�င််လ်ှိုမိြို့ပီွဲပြ�စီမ်ြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ
ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် အဆီ��ုဝှါ�ဆီး�ုရေ�း နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွ�်�ုျး��းိ ထွပ်ွဲ�းပြ�စီရ်ေပွဲ် လှိုးခု�ပ်ွဲါမြို့ပီွဲ ။ ဤရေကုးင်စ်ီအီရေန်ပြ�င်် ်
ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းတွငွ် ် ပြ�စီပ်ွဲျကုရ်ေန်�ညှိ် ် ပြ�စီစ်ီဉ်လှို�်�ရေ�ကုးင်�်အး� ရေပြပွဲးင်�်လှို�ပွဲစီန်ို�ငု်�်ညှိ် ် ���းထွင်ရ်ှိးိ��ညှိ် ် အရေရ�ယ်ူ
ရေဆီးင်ရွ်ကု�်ကုု� ုစီဉ်�စီး�ရပွဲါ�ညှိ”် ဟု ုဆီ�ကုုး “ရေ��ွရေခုျးင်�်စီ�ီကုြီးကု�ီ ပြ�စီရ်ေပွဲ်ရေတွး�်ညှိ်”် အရေ�ကုးင်�်ကု� ု�တွ�ရေပွဲ�ရေပြပွဲးဆီ�ခုု�်
ရေ�း ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်း ကု�း့ကုလုှို��ဂ္ဂဂအထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ် ် Christine Schraner Burgener အပွဲါအဝှင် ် ကု�း့
ကုလုှို��ဂ္ဂဂအဆီင််ပ်ြ�င်် ်အရးရှိိ�ကြီးကု�ီ�ျး�ကု ရေလှိုှးကုထ်ွး�ရေတွးင်�်ဆီ�ရုေန်�ညှိ်�်ကုး�� ိလှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီညှိ ်အရေရ�ယ်ရူန််
ပွဲျကုက်ုကွုခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။်51

ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်းလှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ� အထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ် ် Tom Andrews �ညှိလ်ှိုညှိ�် နို�ငု်င််းတွကုးမြို့င်��်�ခုျ�်�ရေရ�နိုငိ်် ်
လှိုးပုြခုး�ရေရ�ကု� ုကုးကုယွ်�်�ု ် အရေရ�တွကြီးကု�ီရေဆီးင်ရွ်ကုရ်န်လ်ှို�အုပ်ွဲရေ�ကုးင်�် UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီကီု� ု ရေတွးင်�်ဆီ�ခုု�မ်ြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်း
စီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်နို�ငု်င််းတွကုးဥပွဲရေဒီ၏ အရေပြခုခုးစီဉ်��ျဉ်�ျး�ကု� ုခုျ���ရေ�းကုက်ုး “လှို�ူတွပ်ြခုင်�်၊ အရေပွဲျးကုရ်ေ�ျးကုပ်ြခုင်�်၊ နိုိ�ပ်ွဲကုပ်ွွဲ
ပြခုင်�်၊ ညိှိင်�်ပွဲန်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကုပ်ြခုင်�်နိုငိ်် ် ရေထွးင်ခ်ုျပြခုင်�်” �ျး�အပွဲါအဝှင် ် လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ု
ကုျ��လှိုနွ်န်ို�ငု်ရ်ေပြခုရှိိ�ရေ�ကုးင်�် UNHRC (ကုလုှိုလှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ)ီ��ု ် အစီအီရင်ခ်ုးခု��်ညှိ။်52

UN အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး��ညှိ ် ပွဲဋိ�ပွဲကုခအဆီး�ု�တွန်ိုငိ်် ် ပြပွဲညှိ�်ူအ်ပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲ�ပုြပွဲန်လ်ှိုညှိရ်ေပွဲ်ရေပွဲါကုရ်ေရ�ကု� ု ကုညူှိရီေဆီးင်ရွ်ကုရ်န် ်
အလှိုး�အလှိုးရှိိ��ညှိ် ်အ�ွ��အစီညှိ�်အပြ�စီ ်ASEAN အရေပွဲ် ရေ�ှးလ်ှိုင််ခ်ုျကု ်ထွး�ရှိိ��ကု�ညှိ။် အဆီ�ပုွဲါအ�ွ���ညှိ ်ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရှိိ� 
အကုျပ်ွဲအတွညှိ�်အရေပွဲ်ရေဆီ�ွရေနို�ွရန် ် ဧမြို့ပီွဲလှိုတွငွ် ် အရေရ�ရေပွဲ် ထွ�ပ်ွဲ��ီအစီညှိ�်အရေဝှ�တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ကုျင်�်ပွဲခု��်ညှိ။် ��ုရ်းတွငွ် ်
ဤရေဒီ�တွငွ်�်အ�ွ��အစီညှိ�်၏ - အစီလုှို�ကုုအ်ပြပွဲး�လှို�ကုုရ်ကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ် ရးဇဝှတွ�်�ုျး�နိုငိ်် ် �ကုး�ရေတွွ�ရေန်ရခုျ�န်၌်ပွဲင် ် - 
အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး�၏ “ပြပွဲညှိတ်ွငွ်�်ကု�စီစ”တွငွ် ်ဝှင်�်စီကွု�်ကုရ်ေရ�ကု� ုအရေလှို�ထွး�ပြခုင်�်နိုငိ်် ်UN အတွငွ်�် ရေလှို�န်ကု�်ညှိ်အ်ရေရ�ယ်ူ
ရေဆီးင်ရွ်ကု�်ကုု� ု တွး�ဆီ�ီရန် ် အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး�� ိ ကြီးကု���ပွဲ�်�ပြခုင်�်အပွဲါအဝှင် ် ၎င်�်၏ ဒီ�ီ�ကုုရေရစီ၊ီ လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�တွ�ုန်ိုငိ်် ်
ပွဲတွ�်ကု၍် ညှိး�်ျင်�်�ညှိ် ် ���ငု်�်ရေ�ကုးင်�်�တိွတ်ွ�်�တွ�ုရ်ေ�ကုးင်် ် အရးရေရးကု�်ညှိ် ် ခုျဉ်�နိုငိ်�်ဝှင်ရ်ေရးကု ် အရေရ���ုျး�
ရေဆီးင်ရွ်ကုန်ို�ငု်စ်ီ�်ွ�နိုငိ််ပ်ွဲတွ�်ကု၍် ရေ�ှးလ်ှိုင််ခ်ုျကုန််ညှိ�်ခု�ရ်�ညှိ။်53

၂၀၂၁ ဇွန်လ်ှို ၁၈ ရကုရ်ေန်တ်ွငွ် ် UN အရေထွရွေထွညွှိလီှိုးခုး�ညှိ ် ကု�း့လ်ှိုကုန််ကုက်ုနု်�်ယွ်ခ်ုငွ်် ် တွး�ပြ�စီ�်�န် ်တ်ွစီရ်ပ်ွဲ လှို�အုပ်ွဲ
ရေ�ကုးင်�် ရေတွးင်�်ဆီ�လုှိုှကု ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း အရေပြခုအရေန်နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကု၍် ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုတ်ွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ဘး�ုရေဘးတွညူှိခီုျကုပ်ြ�င်် ်
ခုျ�တိွခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� အဆီ�ပုွဲါထွတုွပ်ြပွဲန်�်တုွငွ် ်အ�ကု�်��ကု�်ရုေလှိုှးခ်ုျရန်လ်ှို�အုပ်ွဲခုျကုပ်ြ�စီရ်ေ�း ၂၀၂၀ ဇူလှို�ငု် ်၁ ရကု၏် ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကု ်
၂၅၃၂ (၂၀၂၀)တွငွ် ် လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ�ီ ိ ရေထွးကုခ်ုးခု�ရ်ေ�း UN အရေထွရွေထွအွတွငွ်�်ရေရ��း�ခုျ�ပ်ွဲ၏ ကု�း့လှိုး�ုဆီ�ငု်ရ်း အပွဲစီ်
အခုတွရ်ပ်ွဲဆီ�ရေရ�ရေတွးင်�်ဆီ��ုနုိုငိ်် ် အညှိ ီ ပြပွဲန်လ်ှိုညှိရ်ေတွးင်�်ဆီ�ထုွး�မြို့ပီွဲ� ၎င်�်နိုငိ််ဆ်ီကုစ်ီပ်ွဲ၍ ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအတွငွ်�်��ု ် လှိုကုန််ကု ်
စီ�ီဆီင်�်�ကုု� ုတွး�ဆီ�ီရန် ်UN အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး�အး� ရေတွးင်�်ဆီ�ထုွး�ပွဲါ�ညှိ။်54

အးဏားစီ���်�ခုျ�န်�်စိီ၍ ဥရေရးပွဲ��ဂ္ဂဂ (နိုငိ်် ်E.U �ဟုး��တွန်ို�ငု်င််း�ျး�)၊ အရေ�ရ�ကုန်ပ်ြပွဲညှိရ်ေထွးင်စ်ီ၊ု U.K နိုငိ်် ်ဆီစွီဇ်းလှိုန်န်ို�ငု်င််း
တွ��ုညှိ ် လှိုတူွစီဦ်း�တွစီရ်ေယ်းကုခ်ုျင်�်နိုငိ်် ် ��ီပြခုး�အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�အရေပွဲ် ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး�ခုျ�တိွခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး�တွငွ် ်
အးဏား���်�ရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�နိုငိ်် ်န်�ီစီပ်ွဲ�ညှိ် ်���း�စီဝုှင်�်ျး�ပွဲါဝှင်မ်ြို့ပီွဲ� ၎င်�်နို�ငု်င််း�ျး�၏ တွရး�စီရီင်ပ်ွဲ�ငု်ခ်ုငွ််အ်တွငွ်�်ရှိိ� အဆီ�ပုွဲါ

49 See, e.g., Myanmar: U.N. Expert Calls for Emergency Summit, Warns Conditions ‘Likely to Get Much Worse’, U.N. News (Mar. 25, 2021), 
https://news.un.org/en/story/2021/03/1088242.

50 See U.N. Security Council, Issuing Presidential Statement, Security Council Expresses Deep Concern about Developments in Myanmar, 
U.N. News (Mar. 10, 2021), https://www.un.org/press/en/2021/sc14462. doc.htm. 

51 Myanmar: ‘Significant Action’ Needed by Security Council to Prevent ‘Bloodbath’, U.N. News (Mar. 31, 2021), https://news.un.org/en/
story/2021/03/1088822.

52 Statement by Thomas H. Andrews, U.N. Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, United Nations Human 
Rights Council (2021), https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=26884&LangID=E. 

53 Vanessa Chong & Tanyalak Thongyoojaroen, Beyond the Coup in Myanmar: The ASEAN Way Must Change, Just Security (May 14, 
2021), https://www.justsecurity.org/76126/beyond-the-coup-in-myanmar-the-asean-way-must-change/.

54 GA Res. 75/287 (June 14, 2021), https://undocs.org/en/A/RES/75/287. 
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ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ပွဲဂု္ဂဂ��လှို�်ျး�နိုငိ်် ် ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း ပွဲ�ငု်ဆ်ီ�ငု်�်�ုျး�ကု� ု ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲထွး�ပြခုင်�်နိုငိ်် ် ခုရီ��းွ�လှိုးခုငွ််ပ်ွဲ�တွပ်ွဲင်ပ်ြခုင်�်�ျး�ကု�ု
လှိုညှိ�် ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။် UK၊ US နိုငိ်် ်EU နို�ငု်င််း�ျး��ညှိ ်�ဘးဝှအရင်�်အပြ�စီထ်ွတုွယ််ပူြခုင်�်နိုငိ်် ်ပွဲတွ�်ကုရ်ေ�း လှိုပ်ုွဲင်န်�်
�ျး� (ဥပွဲ�း- �စီ၊် ကုွန်�်၊ ပွဲလုှို�၊ �တွတ �) အပွဲါအဝှင် ် ပြ�န်�်းစ်ီ�ီပွဲးွ�ရေရ�ဦး�ပွဲ�ငု် ်အ�ျး�နိုငိ််�်ကုဆ်ီ�ငု်ရ်ေ�း ကု�ုပဏာလီှို�ီ�တွကု၊်  
ပြ�န်�်းစ်ီပီွဲးွ�ရေရ�ရေကုးပ်ွဲ�ရုေရ�ရှိငိ်�်နိုငိ်် ် အခုအုးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ� ု ရေအးကုတ်ွငွ်ရ်ှိိ�ရေန်ရေ�း နို�ငု်င််းရေတွးပ်ွဲ�ငု်လ်ှိုပ်ုွဲင်န်�်
�ျး� စီ�ညှိ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲ�တိွ�ကုုရ်ုံး�ုကုပ်ွဲ�ငု်ဆ်ီ�ငု်ရ်ေ�း စီစီတ်ွပ်ွဲပွဲ�ငု်လ်ှိုပ်ုွဲင်န်�်ျး�ကု�လုှိုညှိ�် ပွဲ�တွဆ်ီ�ုခ်ု�ပ်ွဲါ�ညှိ။် EU တွစီခ်ုတုွညှိ�်ကု�း 
ပြ�န်�်းရေရန်းနိုငိ်် ်ဓးတွရ်ေင်ွ�လှိုပ်ုွဲင်န်�်ကု� ုပွဲ�တွဆ်ီ�ုခ်ု�မ်ြို့ပီွဲ� US နိုငိ်် ်UK တွ�ု�်ညှိ ်SAC အး� �ပီြခုး�ပွဲ�တွဆ်ီ�ုခ်ု��်ကု�ညှိ။် 

ထွ�ကုု��်�ု ် အး�စီ�ကုုရ်ေဆီးင်ရွ်ကုခ်ု��်ကုရေ�းလ်ှိုညှိ�် ၎င်�်�ညှိ ် အးဏား���်���ု ိ ရေန်းကုဆ်ီတုွ�်ညှိ် ် အရ�ပ်ွဲအရေယ်းင်က်ု�ပုွဲင် ် 
�ပြပွဲရေပွဲ။ အးဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်အူရေပွဲ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုျး��ညှိ ်ပြင်င်�်�ရနို�ငု်ရ်ေအးင် ်ဆီကုလ်ှိုကုရ်ှိိ�ရေန်ဆီ�ပြ�စီ်
မြို့ပီွဲ� ယ်င်�်�းိ နို�ငု်င််းအနိုိး ် ယ်ခုင်က်ု ��ကုး��ူ�ရေ�း အတွ�ငု်�်အတွးပြ�င်် ်ပြ�စီရ်ေပွဲ်လှိုှကုရ်ှိိ��ညှိ် ်လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ခုျ���ရေ�းကု�်�ုျး�နိုငိ်််
အတွ ူ ဤအစီရီင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ခုျ�န်အ်ထွ� န်ညှိ�်ရေပွဲါင်�်စီးပုြ�င်် ် အရှိိ�န်ပ်ြ�င််ပ်ြပွဲင်�်ထွန်လ်ှိုျကုရ်ှိိ��ညှိ။် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း�ညှိ ် ဆီယ်စ်ီနုိုစိီ်
�ျး�စီးွ ပြပွဲညှိတ်ွငွ်�်စီစီက်ု� ု အဆီကု�်ပြပွဲတွရ်င်ဆ်ီ�ငု်�်ကုး�ရေတွွ� ခု�မ်ြို့ပီွဲပြ�စီရ်ေ�းလ်ှိုညှိ�် ဤအကုျပ်ွဲအတွညှိ�်အတွကွု ် ရေပြ�ရှိငိ်�်ခုျကု်
တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု��ကုး�ီ ရှိးိ�ရေတွွ� နို�ငု်ပ်ွဲါကု နို�ငု်င််း�ညှိ ် ပြပွဲညှိတ်ွငွ်�်စီစီက်ု� ု��ကုး�စီ�ူ�ရေ�းအတွ�ငု်�်အတွးအထွ� ခုးစီး��ကုး�ရေတွွ�လှိုး
နို�ငု်မ်ြို့ပီွဲ� ကုျရုုံးး�နို�ငု်င််းတွစီခ်ု ုပြ�စီလ်ှိုးနို�ငု်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 55

55 Joshua Kurlantzick, Post-Coup Myanmar Could Become a Failed State, World Politics Review (Apr. 12, 2021), https://www.
worldpoliticsreview.com/articles/29563/in-myanmar-civil-war-looms-as-violence-escalates-post-coup.
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အကြံကျပံြုပ်ုချူျကျမ််းျား 
(Recommendations)
ကျ. ပြုမ်းန်မ်းာ� စစအ်ာဏာာသမ်ု်းးအ�ပ််စ�အား အကြံကျပံြုပ်ုပြုချူင်းး်
• အရပ်ွဲ�း�ပြပွဲညှိ�်�ူျး�အရေပွဲ်တွ�ကုုခ်ု�ကုုအ်း�လှိုး�ုကု� ု ရပ်ွဲတွန် ်မ်ြို့ပီွဲ� ပြ�စီရ်ေပွဲ်ဆီ�လှိုကုန််ကုက်ု�ငု် ် ပွဲဋိ�ပွဲကုခ�ျး�အး� ခုျကုခ်ုျင်�်

အဆီး�ု�တွရ်ေရ�အတွကွု ်တွစီန်ို�ငု်င််းလှိုး�ု အပွဲစီအ်ခုတွတ်ွ�ကုုခ်ု�ကုုရ်ပ်ွဲဆီ�ရေရ�ကု� ုရေ�ကုညှိးရန််

• ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ရကုရ်ေန်�်စိီ၍ �တွရး�ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲခုးရ��ူျး�အပွဲါအဝှင် ်နို�ငု်င််းရေရ�အကုျဉ်��း� အး�လှိုး�ုကု� ုခုျကုခ်ုျင်�် 
�ခုင်�်ခုျကု�်ရှိိ� လှိုတှွရ်ေပွဲ�ရန််

• ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�� ိ�နိ်က်ုန်စ်ီးွ ရေရွ�ခုျယ်ထ်ွး���ူျး�အး� �ကုဆ်ီ�ငု်ရ်းအးဏားကု� ုပြပွဲန်အ်ပ်ွဲနိုငိ်�်ရန် ်

• အင်တ်ွးန်ကုန်ိုငိ်် ်ရေ�ကု�န်န်�်ဆီကု�်ယွ်ရ်ေရ�ဝှန်ရ်ေဆီးင်�် ုရရှိိ�ခုငွ််အ်း� ကုန် ်�်တွပ်ွဲ�တွပ်ွဲင်ပ်ြခုင်�်�ျး�ကု� ုရုုံးတွ�်��်�ရန််

• �ီဒီယီ်းနိုငိ်် ်�တွင်�်ရေထွးကု�်ျး�၊ လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ကု� ုကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�နိုငိ်် ်တွပြခုး� လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�နိုငိ်် ်ဒီ�ီ�ု
ကုရေရစီကီု� ုအး�ရေပွဲ�၊ ကုးကုယွ်ရ်န် ်ရေဆီးင်ရွ်ကုရ်ေန်��ူျး�အရေပွဲ် တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်၊ု အနိုတရးယ်ရ်ေပွဲ��နုိုငိ်် ်မြို့ခု��်�ရေပြခုးကု�်�ုျး�ကု� ု
အဆီး�ု�တွရ်န််

• နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု �၌ စီွ�ခုျကုတ်ွင်�်ညှိ်တ်ွရး�လှို�ရုုံးးု �၊ ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်း UN လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�အထွ�ူ ကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ််
နိုငိ်် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်းလှိုတွွလ်ှိုပ်ွဲရေ�း နို�ငု်င််းတွကုးယ်နိုတရး��ျး� အပွဲါအဝှင် ် နို�ငု်င််းတွကုးတွရး�ရေရ�ယ်နိုတရး�၊  
လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ရေစီးင််�်ကုညှိ်ရ်ေရ�အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�နိုငိ်် ်ပွဲရူေပွဲါင်�်ရေဆီးင်ရွ်ကုရ်န် ်

ချူ. ပြုမ်းန်မ်းာနိုု�င်းင််း ံအမ်းျုုးသားည်းညီွတွ်န်ော�းအစု�း�အား အကြံကျပံြုပ်ုပြုချူင်းး် 
• အရေပွဲ်တွငွ်ရ်ေ�းပ်ြပွဲထွး��ညှိ် ် နို�ငု်င််းတွကုး တွရး�စီရီင်ရ်ေရ�ယ်နိုတရး��ျး�အး� �ကုရ်ေ�အရေထွးကုအ်ထွး� �ျး�ကု� ု 

ရေဝှ�ှပြခုင်�်အပွဲါအဝှင် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရှိိ� လှို�ူျ���တွး�ု�တွပ်ြ�တွ�်၊ု စီစီရ်းဇဝှတွ�်၊ု လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်
ရးဇဝှတွ�်�ုျး�အး� ကုျ��လှိုနွ်ထ်ွး���ူျး�ကု� ု အရေရ�ယ်နူို�ငု်ရ်န် ် နို�ငု်င််းတွကုး၏ ယ်ခုနုိုငိ်် ် အန်းဂ္ဂါတွ ် ကြီးကု���ပွဲ�်��ျး�တွငွ် ်
ဆီကုလ်ှိုကုပ်ွဲရူေပွဲါင်�်ရေဆီးင်ရွ်ကုရ်န် ်

• ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအစီ��ုရ�ညှိ ် ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျးလှို�ူျ����ျး�အရေပွဲ် လှို�ူျ���တွနု်�်�တွပ်ြ�တွ�်နုိုငိ်် ် လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ် ကုျ��လှိုနွ််
�ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကုျ��လှိုနွ်�်ခု�ရ်ေ�ကုးင်�် အ�ျး�ပြပွဲညှိ�်အူ�� အ��အ�တိွပ်ြပွဲ�ရန်န်ိုငိ်် ်အဆီး�ုအပြ�တွရ်ေပွဲ�ရန််

• ရေရး�စီးခုျ�ပ်ွဲ (Rome Statute)၊ အပြပွဲညှိပ်ြပွဲညှိဆ်ီ�ငု်ရ်းနို�ငု်င််း�း�နိုငိ်် ် နို�ငု်င််းရေရ�အခုငွ််အ်ရေရ�ဆီ�ငု်ရ်း ပွဲဋိ�ညှိးဉ်၊ ညိှိင်�်ပွဲန်�် 
နိုိ�ပ်ွဲစီကု�်နုိုငိ်် ် ရကုစ်ီကု၍် လှို�ူဆီန်ရ်ေ�း (��ု ်) ဂ္ဂဏုာ�်�ကုခးကုျရေစီရေ�း အပြပွဲ�အ� ူ (��ု ်) အပြပွဲစီရ်ေပွဲ�� ု ဆီန် ်က်ုျင်ရ်ေရ� 
စီးခုျ�ပ်ွဲအပွဲါအဝှင် ်အပြခုး�နို�ငု်င််းတွကုး လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�စီးခုျ�ပ်ွဲ�ျး�၏ ဆီ�ငု်ရ်းစီညှိ�်�ျဉ်��ျး�ကု� ု�ရေဘးတွ ူလှိုကုခ်ုးရန််

• ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျးလှို�ူျ����ျး�အရေပွဲ် အ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ�အစီ��ုရ၏ �ဝူှါဒီကု� ု အရေကုးင်အ်ထွညှိရ်ေ�းတ်ွ��ုခုျ��ရးတွငွ် ် ကုညူှိရီန် ်
NUG တွငွ် ်ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျးလှို�ူျ��� အထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်တ်ွစီဦ်း� (��ု ်) ဝှန်က်ြီးကု�ီအဆီင်် ်ရးထွ�ူတွစီခ်ုကုု� ုခုန် ်အ်ပ်ွဲရန် ်

ဂ. ကျမ့်းာ�ကျ�လသမ်းဂဂအဖွွဲ့��ဝင်းန်ိုု�င်းင််းမံ်းျားအား အကြံကျပံြုပ်ုပြုချူင်းး် 
• ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရှိိ� အကုအူညှိလီှို�အုပ်ွဲရေန်ရေ�းပြပွဲညှိ�်�ူျး�ဆီ�ီ�ု ် န်ယ်စ်ီပ်ွဲပြ�တွ ် လှို�ူး�ခုျင်�်စီးန်းရေထွးကုထ်ွး��ညှိ် ်

အကုအူညှိ�ီျး�ရေပွဲ�ပွဲ�ု ်မြို့ပီွဲ� �ကုဆ်ီ�ငု်ရ်းလှို�ူး�ခုျင်�်စီးန်းရေထွးကုထ်ွး��ညှိ် ် အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�ဆီ�ီ�ု�်း အကုအူညှိီ
ပွဲစီစညှိ�်�ျး�ရေရးကုရ်ှိိ�ရေအးင် ် ရေ�ခုျး ထွ�န်�်ညိှိ�ကုန် ်�်တွရ်န်န်ိုငိ်် ် �ညှိ�်ညှိ်န််ညှိ�်နိုငိ််�်ှ စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီအုး� 
တွရး�ဝှင်ရ်ေစီပြခုင်�်�ျ���ကု� ု(�ရှိိ�ရေစီရန်)် ရေရှိးိင်ရ်ှိးိ�ရန််
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• ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းရှိိ� အတွ�တွက်ုးလှိုနိုငိ်် ်ပြ�စီရ်ေပွဲ်ဆီ� ရကုစ်ီကုယ််တုွ�်း�ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်�ုျး�အတွကွု ်နို�ငု်င််းတွကုးတွရး� စီရီင်�်ု
ကု� ုရေ�ခုျးရေအးင်ရ်ေဆီးင်ရွ်ကုမ်ြို့ပီွဲ� ကုလုှို��ဂ္ဂဂလှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီအီး� ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း အရေပြခုအရေန်ကု� ုနို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွ်
ခုးရုုံးးု ���ု ် လှိုွ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ�အပ်ွဲ��ု ် ��အး�ရေပွဲ�ရန် ် (��ု ်) တွန်ညှိ�်အး�ပြ�င်် ် လှို�ူျ���တွး�ု�တွပ်ြ�တွ�်၊ု လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်
ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်နုိုငိ်် ်စီစီရ်းဇဝှတွ�်�ုျး�ကု� ုစီးစုီ�်�ရေ�းထ်ွတုွမ်ြို့ပီွဲ� စီွ�ခုျကုတ်ွင်န်ို�ငု်ရ်န် ်နို�ငု်င််းတွကုးအထွ�ူရးဇဝှတွ်
ခုးရုုံးးု � (ad hoc international criminal tribunal) ကု��ွု��စီညှိ�်ရန် ်

• ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲအရေပွဲ် ကု�း့လ်ှိုကုန််ကုက်ုနု်�်ယွ်ခ်ုငွ်် ် တွး�ပြ�စီ�်�န် ်အ်ပွဲါအဝှင် ် စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ုညှိ ်
�ဘးဝှဓးတွရ်ေင်ွ� � ိ ဝှင်ရ်ေင်�ွျး�နိုငိ်် ် ရေင်ရွေ�ကု�ဝှန်ရ်ေဆီးင်�်�ုျး� ရရှိိ�ရေန်ပြခုင်�်ကု� ု ပွဲ�တွဆ်ီ�ုရ်န် ် အထွ�ူအရေလှို�ရေပွဲ�လှိုျကု ်
စီစီတ်ွပ်ွဲပွဲ�ငု်လ်ှိုပ်ုွဲင်န်�်ျး�အရေပွဲ် ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး�ကု� ုခုျ�တိွ�်�ု ် UN လှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီတီွငွ် ်ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုတ်ွစီရ်ပ်ွဲ
ကု� ုရေထွးကုခ်ုးအဆီ�ပုြပွဲ�ရန််

• �ဘးဝှဓးတွရ်ေင်ွ� � ိ ဝှင်ရ်ေင်�ွျး�နိုငိ်် ် ရေင်ရွေ�ကု�ဝှန်ရ်ေဆီးင်�်�ုျး� ရရှိိ�ရေန်ပြခုင်�်ကု� ု ပွဲ�တွဆ်ီ�ု ်မြို့ပီွဲ� ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းနိုငိ်် ် လှိုကုန််ကု�်ျး�
တွင်ပ်ွဲ�ု ်၊ တွင်�်ငွ်�်ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲရေန်�ညှိ် ် လှိုတူွစီဦ်း�တွစီရ်ေယ်းကုခ်ုျင်�်စီနီိုငိ်် ် အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�ကု� ု ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ရန် ် အထွ�ူ
အရေလှို�ထွး�လှိုျကု ် ပြ�န်�်းရ်ေရန်းနိုငိ်် ် ဓးတွရ်ေင်ွ�လှိုပ်ုွဲင်န်�်�ျး�ကု� ု ဆီန် ်က်ုျင်ပ်ြခုင်�်အပွဲါအဝှင် ် နိုစိီန်ို�ငု်င််းလှိုကုန််ကုက်ုနု်�်ယွ်ခ်ုငွ်် ်
တွး�ပြ�စီ�်�န် ်န်ိုငိ်် ်ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး� ခုျ�တိွရ်န််

• ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲကု� ု ရေလှိုယ်းဉ်စီရီေပွဲ�ပွဲ�ုတ်ွင်�်ငွ်�်ရးတွငွ်ပ်ွဲါဝှင်ရ်ေ�း ပြ�န်�်းအရေပြခုစီ�ကုု ် အ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�အရေပွဲ် နိုစိီန်ို�ငု်င််း
ဆီ�ငု်ရ်းပွဲ�တွဆ်ီ��ု�ုျး�ခုျ�တိွမ်ြို့ပီွဲ� ပြပွဲညှိ�်ကူု�တုွ�ကုုခ်ု�ကုုရ်ေန်�ညှိ် ်စီစီတ်ွပ်ွဲပွဲ�ငု်ပ်ွဲစီစညှိ�်(ရေလှိုယ်ဉ်)အတွကွု ်စီစီတ်ွပ်ွဲ� ိအ�း�ုပြပွဲ�
နို�ငု်ရ်န် ်ရေလှိုယ်းဉ်ဆီတီွင်ပ်ွဲ�ုရ်ေပွဲ��ငွ်�်ပြခုင်�်ကု� ုပွဲ�တွပ်ွဲင်တ်ွး�ပြ�စီရ်န််

• အ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ�အစီ��ုရကု� ု ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ တွရး�ဝှင်အ်စီ��ုရအပြ�စီ ် အ��အ�တိွပ်ြပွဲ�ရန်။် ကု�း့ကုလုှို��ဂ္ဂဂနိုငိ်် ်
အပြခုး�နို�ငု်င််းတွကုးအ�ွ��အစီညှိ�်�ျး�တွငွ် ် အ�ျ����း�ညှိညီွှတှွရ်ေရ�အစီ��ုရ၏ လှိုကုရ်ှိိ� အ��အ�တိွပ်ြပွဲ��ကုု� ု ဆီကုလ်ှိုကု်
ရေထွးကုခ်ုးရန််

• နို�ငု်င််းတွကုးလှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ဥပွဲရေဒီ၊ စီးခုျ�န်စ်ီးညွှနှ်�်နိုငိ်် ်အပြခုး�အပ်ုွဲခုျ�ပ်ွဲရေရ�ကု�စီစ�ျး�နိုငိ်် ်ပွဲတွ�်ကု�်ညှိ် ်အ��ုျး�အပွဲါအဝှင် ်
အ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ�အစီ��ုရကု� ုလှို�အုပ်ွဲ�လှို� ုရေင်ရွေ�ကု�နိုငိ်် ်န်ညှိ�်ပွဲညှိး အရေထွးကုအ်ပွဲး�်ျး� ရေပွဲ�အပ်ွဲရန််

• ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းဆီ�ငု်ရ်း ကုလုှို��ဂ္ဂဂ လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ� အထွ�ူကု�ယု်စ်ီး�လှိုယိ်၏် လှိုပ်ုွဲပွဲ�ငု်ခ်ုငွ််န်ိုငိ် ် ်အ�ကုးပြပွဲ�ခုျကု�်ျး�ကု� ုအး�ရေပွဲ�
ရေထွးကုခ်ုးရန််

• ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ ၁ ရကု ်အးဏား���်�ခုျ�န်�်စိီ၍ စီစီရ်းဇဝှတွ�်နုိုငိ်် ်လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ် ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်ု
အပွဲါအဝှင် ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းတွငွ် ် ရုံး�ုဟုင်ဂ်္ဂျးလှို�ူျ���တွး�ု�တွပ်ြ�တွ�်နုိုငိ်် ် အပြခုး�နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွ�်�ုျး�ကုျ��လှိုနွ်ခ်ု�ရ်ေ�ကုးင်�်
ကု� ုတွရး�ဝှင်အ်ဆီး�ုအပြ�တွ�်ျး�� ိတွဆီင်် ်အ�ျး�ပြပွဲညှိ�်�ူ� အ��အ�တိွပ်ြပွဲ�ရန််

ဃ. ကျ�လသမ်းဂဂလံ�ပြုခံျူုနော�းနောကျာင်းစ်အီား အကြံကျပံြုပ်ုပြုချူင်းး် 
• ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲဆီ ီ လှိုကုန််ကုလ်ှိုွ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ�အပ်ွဲ��ုျး�ကု� ု တွး�ပြ�စီရ်န် ် ကု�း့လှိုကုန််ကုက်ုနု်�်ယွ်ခ်ုငွ်် ် တွး�ပြ�စီ�်�န် ်န်ိုငိ်် ် 

စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ု ိ ဝှင်ရ်ေင်�ွျး�နိုငိ်် ် ရေင်ရွေ�ကု�ဝှန်ရ်ေဆီးင်�်�ုျး� ရရှိိ�ရေန်ပြခုင်�်ကု� ု ပွဲ�တွဆ်ီ�ုရ်န် ် အထွ�ူအရေလှို�ရေပွဲ�လှိုျကု ်
စီစီတ်ွပ်ွဲပွဲ�ငု်လ်ှိုပ်ုွဲင်န်�်�ျး�အရေပွဲ် ပွဲစီ�်တိွထ်ွး�ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး�ကု� ုခုျ�တိွ�်�ု ် ဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကု ်တွစီရ်ပ်ွဲကု� ုပြပွဲဌားန်�်ရန််

• အကုယ်၍် အဆီ�ပုွဲါဆီး�ုပြ�တွခ်ုျကုက်ု� ုလှိုးပုြခုး�ရေရ�ရေကုးင်စ်ီ၏ီ အမြို့��တွ�်�အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််းတွစီခ်ု�ု ိဗီိုတွ�အုးဏား�း�ုမြို့ပီွဲ� ပွဲယ်ခ်ုျခု�်
လှိုျင် ်အ�ွ��ဝှင်န်ို�ငု်င််း�ျး��ညှိ ်ပြ�န်�်းအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ု ိနို�ငု်င််းတွကုးမြို့င်��်�ခုျ�်�ရေရ�နိုငိ်် ်လှိုးပုြခုး�ရေရ�အရေပွဲ် မြို့ခု��်�ရေပြခုးကုရ်ေန်
�ကုု� ု ရေပြ�ရှိငိ်�်ရန် ် ကုလုှို��ဂ္ဂဂအရေထွရွေထွညွှိလီှိုးခုးတွငွ် ် အရေရ�ရေပွဲ် အထွ�ူအစီညှိ�်အရေဝှ�တွစီရ်ပ်ွဲကု� ု ရေရှိိ�ဆီကုက်ုျင်�်ပွဲ
�င််�်ညှိ။်

• စီးစုီ�်�စီစီရ်ေဆီ�ရေရ�နိုငိ်် ် ပြ�စီ�်င််�်ညှိ်စ်ီွ�ခုျကုတ်ွင်�်�ုျး�ပြပွဲ�လှိုပ်ုွဲနို�ငု်�်�ု ် နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု � (ICC)��ု ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််း၏ 
အရေပြခုအရေန်ကု� ုလှိုွ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ�အပ်ွဲရန််
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င်း. အနော�့�နောတ်ာင်းအ်ာ�့နိုု�င်းင််းမံ်းျားအသင်းး်နိုင့်း� ်၎င်းး်၏အဖွွဲ့��ဝင်းန်ိုု�င်းင််းမံ်းျားအား 
အကြံကျပံြုပ်ုချူျကျ ်
• �တွ�်တိွထ်ွး��ညှိ် ်အးဆီယီ်းအစီညှိ�်အရေဝှ��ျး�နိုငိ်် ်ထွ�ပ်ွဲ��ီအစီညှိ�်အရေဝှ��ျး��� ု��တွ�်ကုး�ပြခုင်�်�ျး�အပွဲါအဝှင် ်ပြ�န််

�းစ်ီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီအုး� �ညှိ�်ညှိ် ်တွရး�ဝှင်�်�ုျ���� ိ�ရေပွဲ�����ု ် ရေရှိးိင်ရ်ှိးိ�ရန််

• ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�် ိ ထွကွုရ်ေပြပွဲ��းွ���ူျး�အး� ဒီကုုခ�ညှိ�်ျး�အပြ�စီ ် လှိုကုခ်ုးမြို့ပီွဲ�၊ �ရေဘးတွစူီးခုျ�ပ်ွဲပွဲါ နို�ငု်င််းတွကုးစီးခုျ�န် ်
စီးညွှနှ်�်၊ နို�ငု်င််းတွကုး ကုျင််ထ်ွး�ုဥပွဲရေဒီ�ျး�နိုငိ်် ်အညှိ ီအကုအူညှိနီိုငိ်် ်အကုးအကုယွ်�်ျး� ရေပွဲ�အပ်ွဲရန် ်

• အးဏား���်အပ်ုွဲစီ၏ု လှို�်�ရေ�ကုးင်�်ကု� ုအ�း�ု�ပြပွဲ�ဘ� ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�အး� လှို�ူး�ခုျင်�်စီးန်း�ညှိ် ်အရေထွးကုအ်ပွဲး်
�ျး� အခု�ငု်အ်�း ရေပွဲ�အပ်ွဲရန််

• ပြ�န်�်းစီစီတ်ွပ်ွဲ� ိ ထွ�န်�်ခုျ�ပ်ွဲ�ညှိ် ် လှိုပ်ုွဲင်န်�်�ျး�တွငွ် ် ရင်�်နိုိ�ီပြ�ိပ်ွဲနိုိး�ကုု� ု ရေရှိးိင်ရ်ှိးိ�လှိုျကု ် ပွဲ�တွဆ်ီ�ု�်�ုျး� ခုျကု�်တိွရ်န်န်ိုငိ်် ်
�ဘးဝှဓးတွရ်ေင်ရွေရးင်�်ခုျပြခုင်�်နိုငိ်် ် ဆီကုစ်ီပ်ွဲရေ�း ရေင်ရွေ�ကု�ရေပွဲ�ရေခုျ�အုပွဲါအဝှင် ် စီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီဆုီ ီ ရေင်ရွေ�ကု�
လှိုှ�ရေပြပွဲးင်�်ရေပွဲ��ကုု� ုရေရှိးိင်ရ်ှိးိ��ညှိ် ်လှိုပ်ုွဲရပ်ွဲ�ျး�အး� အး�ရေပွဲ�ရေထွးကုခ်ုးရန််

• ပြ�န်�်းပြပွဲညှိ�်�ူျး�၏ အခုျ�ပ်ွဲပြခုးအးဏားကု�ယု်စ်ီး�ပြပွဲ�အပြ�စီ ်အ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ�အစီ��ုရကု� ုအ��အ�တိွပ်ြပွဲ�မြို့ပီွဲ� ၎င်�်
နိုငိ်် ်တွ�ကုုရ်ုံး�ုကုခ်ုျ�တွဆ်ီကုရ်ေဆီးင်ရွ်ကုရ်န်။် 

• နို�ငု်င််းတွကုးရးဇဝှတွခ်ုးရုုံးးု �၏ စီွ�ခုျကုတ်ွင်တ်ွရး�လှို� ု(ရေရှိိ�ရေန်) အး� အ�ကုးပြပွဲ�ပြခုင်�်

• ၂၀၀၂ � ိယ်ရေန်အ်ခုျ�န်အ်ထွ� ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းအတွငွ်�်ကုျ��လှိုနွ်ခ်ု��်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်အုး�လှိုး�ုအတွကွု ်တွရး�ရုံးးု��တိွရး�စီရီင်ပ်ွဲ�ငု််
ခုငွ််က်ု� ု လှိုှ�အပ်ွဲ�ညှိ် ် (တွပြခုး�)တွရး�ရုံးးု�ရေတွးဆ်ီ�ီ�ု ် ပြ�န်�်းအ�ျ����း�ညှိညီွှတွွရ်ေရ� အစီ��ုရ� ိ တွင်�်ငွ်�်ခု��်ညှိ် ်
ရေ�ကုညှိးစီးတွ�်� ၁၂ (၃) ကု� ုလှိုကုခ်ုးရန််
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ဤပွဲ�ူတွွ�အစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် Fortify Rights နိုငိ်် ် Yale Law School ရှိိ� Schell Center for 
International Human Rights တွ�ု�် ိ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီ� ိဒီဇီင်ဘ်းအတွငွ်�် ရေဆီးင်ရွ်ကုခ်ု��်ကုရေ�း 
�ရုေတွ�န်ကု� ုအရေပြခုခုးထွး�ပွဲါ�ညှိ။် 

Fortify Rights � ိ�ရုေတွ�န်နိုငိ်် ်အစီရီင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ရေရ�အ�ွ��တွငွ် ်- ရေဇးဝ်ှင်�် (Human Rights 
Specialist)၊ John Quinely (Senior Human Rights Specialist)၊ Matthew Smith (Chief 
Executive Officer)၊ Nickey Diamond (Human Rights Specialist)၊ Ismail Wolff (Regional 
Director)၊ Zau Maran (Human Rights Associate)၊ Patrick Phongsathorn (Human 
Rights Advocacy Specialist)၊ ပွဲါရေ�းကုခ Ken MacLean (Senior Advisor) နိုငိ်် ် Trevor 
Stankiewicz (Legal Fellow) တွ�ုပ်ွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

ဤ�ရုေတွ�န်တွငွ် ် ထွပ်ွဲရေလှိုးင်�်ကုညူှိရီေပွဲ�ခု��်ကု��ူျး��းိ Tanyalak Thongyoojaroen 
(Communication Associate)၊ Puttanee Kangkun (Senior Human Rights Specialist)၊ 
John San Linn (Consultant to Fortify Rights)၊ ရေကုျးဆ်ီန်�်လှိုု�င် ် (Consultant to Fortify 
Rights)၊ ရေအးင်န်ို�ငု်စ်ီ��ု (Consultant to Fortify Rights) နိုငိ်် ်ဝှလှိုး (လှိုးပုြခုး�ရေရ�အရ အ�ညှိရ်ေပြပွဲးင်�်
ထွး�ပွဲါ�ညှိ)် (Consultant to Fortify Rights) တွ�ု ်ပြ�စီ�်ကု�ညှိ။်

Yale Law School ရှိိ� the Schell Center for International Human Rights � ိ�ရုေတွ�န်နိုငိ်် ်
အစီရီင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ရေရ�အ�ွ��ကု� ု Roger Polack (Schell Center Visiting Human Rights 
Fellow နိုငိ်် ်ပြ�န်�်းလ်ှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�စီ�ီးကု�န်�်၏ Senior Legal Counsel) � ိဦး�စီ�ီခု�မ်ြို့ပီွဲ� �ရုေတွ�န်၊ 
အစီရီင်ခ်ုးစီးရေရ��း�ပြခုင်�်၊ တွညှိ�်ပြ�တွပ်ြခုင်�်နိုငိ််ပ်ွဲတွ�်ကု၍် ရေစီတွန်းပြ�င်် ် ကုညူှိရီေပွဲ�ခု��်ကု��ူျး�
တွငွ် ် Lucia Schwochow၊ Betsy Feurstein၊ Jessica Soo နိုငိ်် ် Sidley Austin LLP � ိ Schell 
Center Student Director ရေဟုးင်�် David Moon (၎င်�်�ညှိလ်ှိုညှိ�် Yale Law School တွငွ်ရ်ှိိ�စီဉ်
ကု �ရုေတွ�န်နိုငိ်် ်ရေရ��း�ပြခုင်�်အကုအူညှိ�ီျး�ကု� ုရေပွဲ�ခု��်ညှိ)်၊ Priyanka Amirneni၊ Gabriela 
Balbín၊ Brendan Goldenberg၊ Grace Haviland၊ Alison Malkowski၊ John Torabi၊ Tatiana 
Velasquez နိုငိ်် ် Shneur Wolvovsky တွ�ု�် ိ Tai-Heng Cheng နိုငိ်် ် ရေစီတွန်းဝ်ှန်ထ်ွ�်��ျး�၏ 
ကြီးကု�ီ�ကုပ်ွဲ�ပုြ�င်် ်ဦး�ခု�ရ်ေ�း အ�ွ��တွစီခ်ုတုွ�ုပ်ွဲါဝှင်ပ်ွဲါ�ညှိ။် 

ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးအတွကွု ် ပြ�န်�်းနို�ငု်င််းနိုငိ် ် တွပြခုး�ရေန်ရး� ိ လှိုးပုြခုး�ရေရ�အရ အ�ညှိ�်ရေ�းလ်ှို�ရုေ�း 
လှိုတူွခုျ����ညှိလ်ှိုညှိ�် ဘး�းပြပွဲန်�်တုွ�ကုျရေ�ခုျးရေစီရန်အ်တွကွု ်ဆီင််ပ်ွဲးွ�အ�း��ငု်�်ျး� ကု�ူယ်ပူြခုင်�် 
အပွဲါအဝှင် ်ဘး�းပြပွဲန်အ်ကုအူညှိ�ီျး�ရေပွဲ�ခု��်ကုပွဲါ�ညှိ။်

Fortify Rights ၏ Senior Visual Design Specialist ပြ�စီ�် ူ Iuri Kato �ညှိ ် Chutapat 
Suwansatiean (Visual Design Associate) ၏ အကုအူညှိပီြ�င်် ် ဤ အစီရီင်ခ်ုးစီး၏ ဒီဇီ�ုင်�်နိုငိ်် ်
Layout ကု� ု�န်တ်ွ�ီခု��်ကု�ညှိ။် ရေအးင်န်ို�ငု်စ်ီ��ု၊ မြို့င်��်�စီရုေဝှရေကုျးစ်ီ��ု၊ ရေအးင်န်ို�ငု်ထ်ွနွ်�်ဟု�န်�်၊ SA ၊ ဘ�ဘု� ု
နိုငိ်် ်ရန်န်ို�ငု်ရ်ေအးင်�် ိအစီအီရင်ခ်ုးစီးအတွကွု ်ဓးတွပ်ွဲး�ုျး�ကု� ုရေပွဲ�အပ်ွဲခု��်ညှိ။် 

Yale Law School � ိThe Schell Center for International Human Rights နိုငိ်် ်Fortify Rights 
တွ�ု ် �ညှိ ် ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီးအတွကွု ် အ�ကုးအဉားဏာအ်ကုအူညှိ�ီျး�ရေပွဲ�ခု��်ကု ရေ�း၊ ၎င်�်
တွ�ု၏်အခုျ�န်၊် အင်အ်း�နိုငိ်် ်အရေတွွ�အ�ကုး��ျး�ကု� ု�ှရေဝှရေပွဲ�ခု��်ကုရေ�း အ�ကုရ်ေဘ�� ိလှိုတွွရ်ေပြ�းကု်
လှိုး��ူျး�၊ �ျကုပ်ြ�င်�်ကုရ်ေ��ျး�နိုငိ်် ် လှိုူအ်ခုငွ််အ်ရေရ�ကုးကုယွ်ရ်ေစီးင််ရ်ေရှိးိကု�်�ူျး�ကု� ု အထွ�ူ
ရေကုျ�ဇူ�တွင်ရ်ှိိ�ပွဲါ�ညှိ။်

နောကျျးဇူးးးတ်င်းလ်ာာ 







အင်တ်ွးဗိုျ��ရေပွဲါင်�် ၁၂၀ ရေကုျးက်ု� ုအရေပြခုခုး၍ “လံ�ပြုခံျူ�ာအ�ပ်် 
ကျင်းး်မ်း��နောနပြုချူင်းး်”- အာဏာာသမ်ု်းးမု်းအပြီးပီ်း ပြုမ်းန်မ်းာ�စစအ်ာဏာာသမ်ု်းး
အပ်ုွဲစီ၏ု လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ် ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်ု
�ျး��ညှိ ်ပြ�န်�်းစီစီအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ�ု ိ၂၀၂၁ ရေ�ရေ�းဝ်ှါရီလှို 
၁ ရကု ်စီစီအ်းဏား���်��အုမြို့ပီွဲ� ရေပြခုးကုလ်ှိုတွးကုးလှိုတွငွ် ်
နို�ငု်င််းတွဝှ�်ိ� မြို့င်��်�ခုျ�်�စီးွဆီနိုဒပြပွဲ��ူျး�၊ တွကုက်ြွကုလှိုပ်ုွဲရှိးိ�
��ူျး�၊ နို�ငု်င််းရေရ�ရေခုါင်�်ရေဆီးင်�်ျး�နိုငိ်် ်တွပြခုး�အရပ်ွဲ�း��ျး�
ကု� ု�တွပ်ြ�တွခ်ု�ပ်ွဲး၊ု ရေထွးင်ခ်ုျပွဲး၊ု ညိှိင်�်ပွဲင်�်နိုိ�ပ်ွဲစီကုပ်ွဲး၊ု 
အရေပွဲျးကုရ်ေ�ျးကုပ်ွဲး၊ု ကုပ်ွွဲ�ျကုပ်ွဲးနုိုငိ်် ်အဓ�မရေန်ရပ်ွဲစီနွ် ်ရ်ေစီပွဲးု
�ျး�ကု� ုရေ�းထ်ွတုွတ်ွင်ပ်ြပွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။် ဤ�ညှိ ်
နို�ငု်င််းတွကုးဥပွဲရေဒီရေအးကုတ်ွငွ် ်ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲ�ညှိ ်
လှို�ူး��ျ���နိုယွ်စ်ီအုရေပွဲ်ကုျ��လှိုနွ်�်ညှိ် ်ရးဇဝှတွ�်�ုျး�
အတွကွု ်တွးဝှန်ရ်ှိိ�ရေ�ကုးင်�် ရေတွွ� ရှိိ�ထွး��ညှိ် ်ဥပွဲရေဒီ
ရေ�ကုးင်�်အရ ကုျယ်ပ်ြပွဲန် ်စ်ီးွ ခုွ�ပြခု�်�စီ�တွပ်ြ�းရေလှိုလ်ှိုး
ခုျကုက်ု� ုတွင်ပ်ြပွဲကုး စီစီရ်ေဆီ�အရေရ�ယ်�ူင််�်ညှိ် ် 
ပြ�န်�်းစ်ီစီတ်ွပ်ွဲနိုငိ်် ်ရ�အရးရှိိ� ၆၁ ၏ identity 
(�ညှိ�်�ူညှိဝ်ှါပြ�စီရ်ေ�ကုးင်�်)ကု� ုထွတုွရ်ေ�းတ်ွင်ပ်ြပွဲ
ထွး�ပွဲါ�ညှိ။် နို�ငု်င််းအနိုိး ် စီစီစ်ီခုန်�်တွညှိရ်ေန်ရး
ရေပွဲါင်�် ၁၀၄၀ ကု�လုှိုညှိ�် ရေ�းပ်ြပွဲထွး�ပွဲါ�ညှိ။်

အရေ��စီ�တွရ်ေ�ခုျးစီးွ အ�ကုးပြပွဲ�ထွး�ပြခုင်�်
�ျး��တိွဆီင်် ်ဤအစီအီရင်ခ်ုးစီး�ညှိ ် 
ပြ�န်�်းအ်းဏား���်�အပ်ုွဲစီ၏ု အပြပွဲစီဒ်ီဏာ�် ိ
ကုင်�်လှိုတွွရ်ေန်�ကုု� ုရေပြ�ရှိငိ်�်ရန်၊် ကုျ��လှိုနွ််
��ူျး�ကု� ုတွးဝှန်ခ်ုးရေစီရန်န်ိုငိ်် ်ဆီကုလ်ှိုကု်
ပြ�စီရ်ေပွဲ်ဆီ�တွ�ကုုခ်ု�ကုု�်�ုျး� အဆီး�ု�တွ်
ရန်အ်တွကွု ်လှို�်�ရေ�ကုးင်�်ခုျပြပွဲထွး�
ပွဲါ�ညှိ။် 
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